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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

30. august 2019

Journalnr.: 41525 Ledelsessekretariatet ESL 

Dagsorden for bestyrelsens udviklingsseminar onsdag 
den 11. september kl. 12:30 – 22:00, samt ordinært 
bestyrelsesmøde, torsdag den 12. september 2019, kl. 
09.00 til 12.00 

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til bestyrelsens udviklingsseminar 
samt 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2019.  

Mødet afholdes på Comwell, Køge 

Udviklingsseminar onsdag den 11. september, kl. 12:30 – 22:00 

Velkomst og godkendelse af dagsorden med følgende temaer: 

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

B. Workshop, Branding

C. Udvikling af forskning

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

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, bilag

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

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

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

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde, bilag

6. Bestyrelsens årsplan 2020, bilag

7. Eventuelt
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 Indstilling til bestyrelsens udviklingsseminar d. 
11. september 2018 

 Vedr. dagsordenens punkt A – Kvalitetsudvikling af uddannelserne 

Følgende emner behandles under punkt A – Kvalitetsudvikling af uddannelserne: 

Anledning 
Bestyrelsesseminaret giver mulighed for længere og mere dybdegående drøftelser og information om 
KADKs kerneaktiviteter.  
På seneste bestyrelsesmøde var der en status på udviklingsprojektet vedrørende KADK:LAB. Der vil på 
dette seminar blive fremlagt en vision for KADK:LAB. 
Der vil desuden være oplæg ved de tre fagledere for hhv. arkitekt -design -og konservatoruddannelserne 
som vil fortælle om, hvordan der arbejdes med uddannelse og forskning/KUV. Fokus vil bl.a. være på 
organisering, på hvordan der arbejdes med deres videngrundlag, på deres arbejdsmarked, herunder 
dimittendledighed, og på hvordan der arbejdes med udvikling bl.a. i forhold til teknologi, 
bæredygtighed og forretningsforståelse. 
 

 
Indstilling:  
Det indstilles, at bestyrelsen informeres om status og planlagt udvikling vedrørende KADK:LAB og de 
fire daguddannelser, og at man drøfter dem samt kommer med input til KADKs ledelse.  
  

 
 

Bilag: 

- Intet bilag 
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 Indstilling til bestyrelsens udviklingsseminar d. 
11. september 2018 

 Vedr. dagsordenens punkt B – Workshop, Branding 

Følgende emner behandles under punkt B – Workshop, Branding: 

Anledning 
Bestyrelsen har på møde bl.a. 13. marts 2019 og 20. juni 2019 drøftet processen vedr. KADK’s 
kommende brandstrategi og ny visuel identitet. Som en del af processen med at inddrage så mange 
interessenter som muligt afholdes denne workshop v/Urgent Agency. Formålet er, at Urgent Agency 
kan få bestyrelsens indledende tanker omkring, hvor KADK skal bevæge sig hen og hvordan Urgent 
Agency strategisk skal arbejde med KADK’s brand. 
 
Sagsfremstilling 
I workshoppens del 1 vil Urgent Agency med rammesætningen: kritik, utopi og realisme, undersøge 
bestyrelsens bekymringer, drømme og ønsker for processen. Samtalerne danner afsæt for 
dilemmaøvelser i del 2, hvor Urgent Agency skal identificere vigtige opmærksomhedspunkter og 
skærpe retningen for brandstrategien og det videre researcharbejde. 
  
Formålet med workshoppen er ligeledes at sikre et strategisk afsæt for det efterfølgende arbejde med 
hierarki, navne og design.  
 
Indstilling:  
Det indstilles til bestyrelsen, at denne deltager i den planlagte workshop med nedenstående dagsorden, 
samt drøfter den følgende inddragelse af bestyrelsen i arbejdet med ny visuel identitet/branding. 
  
Dagsorden: 
Del 1: 

• Introduktion ved Urgent Agency om processen 
• Øvelse: "Future lab": 

⁃ Kritik 
⁃ Utopi 
⁃ Realisme 

Del 2: 
• Øvelse: Dilemmaer 
• Q&A 

 
 

Bilag: 

- Ingen bilag 
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 Indstilling til bestyrelsens udviklingsseminar d. 
11. september 2018 

 Vedr. dagsordenens punkt C – Udvikling af forskning 

Følgende emner behandles under punkt C – Udvikling af forskning: 

Anledning 
I forlængelse af eftermiddagens drøftelser og information om KADK:LAB og daguddannelser og i 
forlængelse af bestyrelsens beslutning om at øge forskningsindtægterne vil professor Mette Ramsgaard 
holde et oplæg om, hvordan hverdagen og rollen som professor på KADK ser ud, og hvilke udfordringer, 
hun ser. 
 

 
Indstilling:  
Det indstilles til bestyrelsen, at man drøfter oplægget. 
 

 

Bilag: 

- Ingen bilag 
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 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 20. 

juni 2019, kl. 9-13:00 
 Deltagere: Jane Richter (JR), Dan Stubbergaard (DST), Ditte Lysgaard (DS), Mette Lis Andersen 

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

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

  

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

(SHOL) 

 

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL) f.s.v.a. pkt. 2, 5 a og 7, Prorektor Svend 

Lawaetz (SLAW), Villy Dahl Jensen (VDJ), Peter Mose (PM) f.s.v.a. pkt. 2 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 

Dagsorden 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

 

2. Omverdensanalyse 

 

3. Orientering 

a) Orientering fra formand 

b) Orientering fra rektor (bilag) 

 

4. Økonomi 

a) Kvartalsregnskab og prognose, bilag 

 

5. Vision og Strategi 

a) Opfølgning på strategi og vision, bilag 

b) Opfølgning på nøgletal, bilag 

 

6. Status på strategiske udviklingsprojekter 

a) Status på strategiske udviklingsprojekter, bilag 

1. Udviklingsprojekt 23: KADK: LAB, forklæde (procesnotat) 

2. Udviklingsprojekt 26 (Campusplan): Flytning af Konservatorskolen, bilag – lukket punkt 

3. Udviklingsprojekt 1: Kvalitetsudvikling af uddannelserne, bilag 

 

7. Et mere samfundsrelevant og synligt KADK 
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a) Opfølgning på vækstteamets anbefalinger/rapport

8. Orientering vedr. kommende strategiseminar

9. Eventuelt

10. Personalesag

Lukket punkt

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Mette Lis (MLA) bød velkommen og orienterede om dagens møde. Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 2. Omverdensanalyse [Omverdensanalyse justeret, jf. referat fra bestyrelsesmøde sept. 2019]

MLA orienterede om det udsendte bilag, og LDL præsenterede udvalgte dele fra rapporten. Den 

nuværende analyse er den anden i rækken, og viser på de fleste parametre et meget bedre resultat i 

forhold til den første analyse fra 2015. KADK er blevet mere udadvendt og bedre til at flytte ud på flere 

platforme, på flere forskellige medier, samt få sat flere dagsordener. Fra KADK side et resultat af en 

strategisk og målrettet indsats for også at komme i dialog med beslutningstagere, erhvervet og 

politikere.  

Denne gang er der fra konsulentfirmaet side foretaget 21 interviews, hvoraf ca. en tredjedel er de 

samme personer, som blev interviewet sidst. De 21 interviewede, er ”arketyper” på interessenter, dog 

ikke med deltagelse af så mange folketingspolitikere som ønsket. De interviewede sidder for en lang 

rækkes vedkommende i tunge beslutningsstillinger. 

Værdikæden er repræsenteret bredt i forhold til det overordnede strategiske plan, ikke nødvendigvis i 

forhold til enkelte specifikke kompetencer. Det er KADK som helhed, de individuelt har skulle forholde 

sig til med deres personlige holdning og synspunkt. 

MLA supplerede med, at vi i forhold til den første analyse – lige efter den kritiske Eldrup-rapport – 

hvor vi fik kritik på flere punkter, er der i den nye analyse en betydelig større forståelse for, hvordan 

KADK har udviklet sig.  Der er stadig visse ændringer og uddannelsesmæssige forbedringer, som vi 

enten ikke har kommunikeret godt nok eksternt, eller som omgivelserne endnu ikke har opdaget. 

Bestyrelses takkede for den udarbejdede rapport og drøftede rapportens udsagn og holdninger: 

• De 21 interviewede kan og skal ikke være repræsentative for alle synspunkter, men et nedslag

af hvad netop disse 21 mennesker har af opfattelse om KADK.

• Der skal være fokus på ”den folkelige forsinkelse”, hvor forandringer vi allerede har iværksat

endnu ikke er trængt igennem ift. kendskab i omverden og derfor bliver kommenteret på et

ikke-oplyst grundlag.

• Man bliver nysgerrig i forhold til at få flere informationer.

• Benchmark med de største? Hvor ligger vi? Hvad gør andre i forhold til os?
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• Hvilke valide benchmark findes allerede som vil kunne give et retvisende billede? Kan ex. den 

ranking som såvel CBS som Parsons bruger, anvendes?  

• Vi skal videreudvikle på verdensmålene.  

• ”Meget – måske for meget – hviler på ”rektors skuldre”  

• Pressen henvender sig nu af sig selv, for at få synspunkter.  

• Det går 80/20 godt  

• Der er meget, der bliver berørt i omverdensanalysen, som vi har andre muligheder til at 

håndtere. Analysen siger noget om vores ”brand” 

MLA bad rektoratet undersøge til kommende møde, hvilke relevante benchmark, der allerede 

findes og som det vil være relevant at sammenligne os med.  

MLA orienterede afslutningsvis om, at rektoratet har modtaget en henvendelse fra en professor vedr. 

analysens specifikke kommentarer. MLA tager en drøftelse med den pågældende, for at afklare 

nærmere. 

 

Ad. 3. Orientering 

a) Orientering fra formand 

MLA orienterede om den skriftlige gennemgang fra LDL. 

 

I forbindelse med den nye visuelle identitet drøftede bestyrelsen, at det var vigtigt at sikre en 

god og bred forankring hos medarbejdere og studerende sammen med en kommende 

leverandør. Desuden vigtigt, at kommunikere internt hvordan processen ville blive. 

SLAW supplerede med, at vi fik på vores ”call” fik 19 interessetilkendegivelser fra 

rådgivere/leverandører. Ud af disse blev valgt 4 virksomheder, der kommer til 

fremlæggelsesmøde. 

MLA orienterede desuden om sin og Lenes deltagelse i ministerens årlige uddannelsesmøde – 

et meget spændende møde, med stor debatlyst og mange gode indlæg. To ting fra mødet blev 

fremhævet, en topchef fra Boston Consulting Group, der holdt oplæg vedr. en kommende 

rapport om Danmarks innovationsevne – herunder på de videregående 

uddannelsesinstitutioner. Rapport bliver afleveret til september.  

 

MLA været i Milano, hvor vores udstilling er blevet ranket som én af de fem bedste. MLA var 

meget imponeret over KADKs udstilling. 

Der er blevet udarbejdet statistisk materiale fra ”tal og analyse”, i f.t. en kommende mangel på 

arkitekter, der endnu ikke er offentliggjort. Den er konservativ i sine vurderinger og bliver 

snarest eftersendt til bestyrelsen, men der vil være efterfølgende korrektioner i talmaterialet. 

Materialet er afleveret i ministeriet, men afventer en ny minister før der sker mere. Rapporten 

tager såvel højde for situationer ved højkonjunktur som lavkonjunktur og der vil uanset disse 

svingninger være et markant behov for flere arkitekter og dermed også optag af flere 

studerende. 
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Bestyrelsen drøftede udviklingen i forhold til andelen af danske henholdsvis udenlandske 

studerende i relation til behov for flere arkitekter.  

 

MLA orienterede afslutningsvis om et kommende nyt elektronisk dagsordenssystem til 

bestyrelsens arbejde - First Agenda - der vil blive taget i brug fra septemberseminaret.  

 

b) Orientering fra rektor 

Se ovenfor. 

 

Ad. 4. Økonomi 

a) Kvartalsregnskab og prognose 

VDJ orienterede om budgetopfølgning efter første kvartal.  

 

Regnskabet efter 1. kvartal 2019 viser et overskud på 10,7 mio. kr., hvilket er på niveau 

med resultatet efter 1. kvartal i både 2017 og 2018. Overskuddet efter 1. kvartal 2019 

hænger sammen med færre udgifter til løn og øvrig drift som følge af vakante stillinger og 

en generel tendens til at forskyde forbruget til senere på året. Samtidig er en række 

udviklingspuljer ikke bragt i spil endnu. 

 

I prognosen for resten af 2019 (2.-4. kvartal) forventes et underskud på 8,7 mio. kr. som 

følge af indtægter på 219,1 mio. kr. og udgifter på 227,8 mio. kr. Det betyder, at der samlet 

set forventes overskud på 2,0 mio. kr. for 2019. Det forventede overskud hænger sammen 

med en huslejeregulering på 2,7 mio. kr. som følge af forkert opkrævning af grundskyld på 

nogen af KADK’s lejemål samt forsinkelse i investeringerne. En del af mindre forbruget er 

kanaliseret over i øget drift. SLAW uddybede med, at vi for at understøtte, at vi rammer 

det forventede resultat for året har en udmøntet ekstra midler til ekstra indsatser inden 

for strategisk prioriterede områder.  

 

Siden seneste bestyrelsesmøde har fulgt op på årsagen til at prognosen på 3. kvartal viste 

et overskud på 5,2 mio. kr., medens årsregnskabet viser et overskud på 8,6 mio. kr. 

Årsagen er primært at der 3,7 mio. kr. mere i indtægter ved regnskabet end i tredje 

kvartalsprognosen, som stammer fra de eksternt finansierede projekter. For at undgå den 

samme type differencer udvikles der mere nøjagtige prognoseværktøjer for de eksternt 

finansierede projekter. Derudover er der nyt budgetsystem på vej fra 

Moderniseringsstyrelsen. Det kan være en hjælp i forhold til arbejde med en mere nøjagtig 

periodisering. 

 

Kvartalsopfølgningen er tilført et nyt afsnit vedr. indkøb på baggrund af ønske fra 

styrelsen. Denne gang følges op på anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler. I 1. 

kvartal har der været en compliance på 70 %. Det betyder, at 30% af indkøbene er 

foretaget hos leverandører uden for indkøbsaftalerne. Der er afholdt et møde med 

ministeriets koncernindkøb for at aftale tiltag med henblik på øgning af compliance. 
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I 2019 vil Økonomi se nærmere på brugen af betalingskort på KADK og der kommer et 

system til elektronisk indkøb.  

 

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet og prognosen til efterretning og MLA pointerede 

vigtigheden af, at KADK fortsætter arbejdet med at få regnskabet til ramme budgettet. 

 

Ad. 5. Vision og Strategi 

a) Opfølgning på strategi og vision 

LDL orienterede om det udsendte oplæg, der var tilrettet bl.a. på baggrund af bestyrelsens 

seneste drøftelser på martsmødet.  

Bestyrelsen drøftede oplægget og der kom følgende input til næste version:  

• Make. Change skal bruges til at vise hvad vi kan og vil skabe. Evnen til at skabe 

sammenhæng samt bæredygtige og æstetiske løsninger 

• Både en vision og en ambition – hvad er det for et sted vi er? Hvor vil vi hen?  

• Fokus på den fællesmængde der er for uddannelserne – ikke fokusere de enkelte 

skoler/uddannelser 

• Vi skal videre fra fusionen  

• Visionen bør være Poetisk skrevet, noget som CBS ikke kunne have lavet  

• Det kunstneriske virke? Hvordan inkluderer vi det? ”KUV-modellen”  

• KADKs mål er ikke at opfylde FN’s verdensma ̊l, men lave gode og dygtige arkitekter, 

designere og konservatorer  

• Konservatorskolen skal udfoldes i begrebet og konserveringsaspektet skal forklares 

bedre, og skal integreres bedre i visionen  

• Konservering har en stærk kulturforankring, men kan også skabe sammenhængskaft i 

samfundet  

• Kulturhistorie er et katalog over viden, der kan bruges i fremtiden.  

• Der savnes fokus vedr. KADKs særlige pædagogik 

MLA bad rektoratet arbejde videre med at få udfoldet visionen, med fokus på at udfolde såvel ”Make” 

som ”Change”.  

b) Opfølgning på nøgletal 

SLAW orienterede om det udsendte materiale, der er en første version til drøftelse og de 

nøgletal som rektoratet synes kunne være de mest relevante for bestyrelsen at blive 

orienteret om. SLAW udlagde at grundlaget er fokus på strategiopfølgning og derfor ikke 

driftsnøgletal. Der valgt få nøgletal for at skabe fokus. Der er ikke inddraget internationale 

rankingordninger eller KADKs bæredygtighed – idet disse områder skal udvikles i andre 

spor. 
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SLAW gennemgik de udvalgte 6 nøgletal som følger strategiens tre hovedområder 

”Uddannelse”, ”Forskning” og ”Organisatoriske rammer” Strategiske nøgletal på 

uddannelserne fokusere på antal studerende pr. VIP 

Bestyrelsen drøftede udkastet og efterlyste samtidig udvikling af mere kvalitative nøgletal.:  

• Der blev spurgt ind til om de kvantitative nøgletal kan suppleres med en mere 

kvalitativ strategiopfølgning. 

• Se evt. på hvilke tidsskrifter forskningspublikationerne udkommer i. Der er f.eks. 

forskel i forhold, til hvor forskningsresultater optræder, om det er i egentlige 

forskningspublikationer eller deltagelse i konferencer m.v. Forskningen skal ud og 

leve, og derfor er citationer vigtige.  

• Fint udgangspunkt med de foreslåede nøgletal, der giver et godt overblik, skal kunne 

vise hvordan vi kan ”Make.Change” ude i verden.   

• Sikre at nøgletallene også fokuserer på uddannelsernes kvalitet. 

• Nøgletallene skal kunne forholde sig til KADKs strategi.  

• Gerne tal for, hvordan kan man måle, at kvaliteten bliver øget i uddannelserne? Kan 

man måle på de studerendes enkeltprojekter ctr. gruppearbejde? Desuden vedr. 

samarbejde med eksterne parter, så der opstår et stærkere samarbejde.  

• Det man måler på, er det man går efter. Der skal kunne udarbejdes et årshjul. Det 

skal kunne involvere alle på KADK. Det skal være et projekt, der skal defineres.  

• Godt med nøgletal, men vi skal passe på, at det ikke bliver meget administrativt 

tungt. Der er etableret et Velux-projekt pa ̊ Aalborg, der netop beskæftiger sig med at 

kunne måle på effekten af forskningen.  

Bestyrelsen tilsluttede sig at starte op med de forelagte nøgletal og bad rektoratet om - på baggrund af 

dagens drøftelser – at forberede hvordan der fremadrettet kan udvikles yderligere relevante nøgletal. 

 

Ad. 6. Status på strategiske udviklingsprojekter 

SLAW orienterede om status på de enkelte strategiske udviklingsprojekter.  

SLAW gennemgik projektporteføljen. Alle projekter forløber planmæssigt. Det nye projekt 

”Onboarding”, for at få nye medarbejdere godt startet på KADK, er kommet fint i gang.  

Det aftaltes, at rektoratet fremover tilføjer nye strategiske projekter til rapporteringen, at bestyrelsen 

foretager projektgennemgang som hidtil på bestyrelsesmøderne, og at det sikres at alle fagkompetencer 

fra såvel studerende og medarbejdere inddrages.  

Udviklingsprojekt 23: KADK: LAB 

MAGG gennemgik tidslinjen for projektet, og de tiltag der var gjort undervejs, i forhold til at skabe 

bedre værksteder/synergier m.v.  

[Se ppt]. 

Konservatorskolen kommer til at indgå aktivt i værkstedsmiljøet, når skolen forventeligt flyttes til 

Holmen. 
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KADK LAB bør udvikles til at være en af grundstene i værksteds- og innovationsmiljøet LINKD, der er 

en del af den afgående regerings vækstplan for de kreative erhverv. Bestyrelsen ser det som et markant 

vigtig at LINKD-miljøet etableres og bygges op omkring KADK. Det vil være helt indlysende at udnytte 

dette potentiale. 

Bestyrelsen ønsker i den sammenhæng, at det første løft af KADKs værkstedsmiljø, som blev fremlagt 

på mødet, fortsættes med planer for en yderligere markant opgradering af LAB. Herunder bedømmelse 

af behov for yderligere finansiering.  

Rektoratet blev anmodet om at vende tilbage herom. MLA understregede, at der er taget første gode 

skridt på vejen og vi skal se det som starten på yderligere ambitiøse planer. Dette tema vil blive taget op 

på første møde med ny minister.  

1. Udviklingsprojekt 26 (Campusplan): Flytning af Konservatorskolen.  

Lukket punkt, hvorfra følgende kan refereres:  

Bestyrelsen gav på baggrund af drøftelser rektoratet mandat til at gå videre med processen, 

frem mod fornyet drøftelse og beslutningsoplæg til kommende bestyrelsesmøde. 

 

2. Udviklingsprojekt 1: Kvalitetsudvikling af uddannelserne 

MLA orienterede om den igangværende institutionsakkreditering, og 

selvakkrediteringsrapporten blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne. Den kommende proces 

er bl.a. besøg af EVA i næste uge med afholdelse af møder med en lang række af interne og 

eksterne interessenter, og møder igen i efteråret vedr. specifikke punkter.  

Ad. 7. Et mere samfundsrelevant og synligt KADK  

a) Opfølgning pa ̊ vækstteamets anbefalinger/rapport 

LDL orienterede vedr. den tilsendte vækstplan. Vi har benyttet anledningen til at udvikle samarbejdet 

med Erhvervsministeriet, og afventer en ny minister for området. Erhvervsstøttesystemet er blevet 

forenklet, og et nedsat udvalg skal finde 12 fokusområder, hvortil det forventes at forskningsmidlerne 

fremadrettet vil koncentrere sig om. Vi deltager desuden i et underudvalg hvor vores områder er blevet 

tilgodeset, der er fokus på teknologier, men det kan ikke stå alene. Vi er p.t. med i to 

innovationsnetværk.  

Bestyrelsen drøftede på baggrund af LDL’s oplæg, vækstplanens anbefalinger herunder hvilke 

muligheder der var for KADK til at deltage og kunne sætte sit aftryk. I forhold til placering af LINKD 

forventes det, at det bliver én af de kunstneriske uddannelser der skal være i centrum herfor. Det vil, jvf. 

Ovenfor, være vigtigt med den synergi, der kan udnyttes hvis LINKD placeres omkring KADK.  Uanset 

hvor centeret lander er det godt for Danmark, og et samarbejde skal understøttes.  

LDL orienterede i relation til vores samarbejder med eksterne, om igangværende forhandlinger med 

CIID.  

MLA rundede drøftelserne af med at bede rektoratet samle de gode argumenter i et notat og overveje en 

strategi for den videre proces vedrørende LINKDs placering ift. KADK.  
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Ad. 8. Orientering vedr. kommende strategiseminar 

SLAW orienterede om det kommende eksterne strategiseminar, hvor der snarest vil blive meldt 

lokalitet ud. 

Ad. 9. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

Ad. 10. Personalesag 

Lukket punkt 
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Dagsordenens punkt 2 b) Orientering fra rektor 
 

 

 

Anledning 

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

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

der aktuelt foregår på KADK. 

 

Sagsfremstilling 

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

samt orientering om udvalgte fremadrettede aktiviteter. 

 

Fra bilaget kan især fremhæves den første afholdelse af KADKs Summer Academy med 52 deltagere. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om det medsendte bilag. 

 

 

Bilag: 

- Bilag til dagsordenens punkt 2 b) Orientering fra rektor 
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Dagsordenens pkt. 2 b) - Siden sidst, september 2019 

  

Generelt 

Kort status på akkrediteringsprocessen  

I forbindelse med den igangværende institutionsakkreditering havde KADK d. 25.-27. juni besøg af et 

internationalt akkrediteringspanel med medlemmer fra Danmark, Sverige og Norge. Panelet 

interviewede udvalgte personer fra ledelsen, medarbejdere og studerende samt aftagerpaneler og 

bestyrelse med udgangspunkt i den indsendte selvevalueringsrapport og KADK’s 

kvalitetssikringssystem. På baggrund af det første besøg har panelet, som planlagt, udpeget tre 

auditområder, som de ønsker at gå nærmere i dybden med under deres andet og sidste besøg på KADK 

d. 27.-29. november 2019. Panelet har udvalgt følgende tre auditområder:  

• Videngrundlaget  

• Informationsflow og beslutningstagning i organisationen  

• Undervisningsevalueringssystemet 

KADK forventer at få afgørelsen i høring i foråret 2020. 

 

KADK på TECH-festival 

I år deltager studerende og undervisere fra KADK aktivt i TECH-festivalen d. 5-7. september i 

København. KADK har 150 billetter som fordeles på tværs af skoler og institutterne og særligt Institut 

for Visuelt Design er involveret i en KADK-session hvor de præsenterer forskellige scenarier inden for 

spekulativ design og service design. Igennem scenarierne inviterer de til kritisk diskussion af 

fremtidsscenarier ved fx AI.  

 

Afskedigelser på Konservatorskolen 

Konservatorskolen har d. 21. juni gennemført en tilpasning af budget 2020 i form af en mindre 

afskedigelsesrunde, som tilretter uddannelserne hen imod de nye strategiske beslutninger om vision og 

retning.  

 

Ny stor KADK-udstilling om klima 

Som et led i KADK’s satsning på at arbejde med FN’s 17 Verdensmål, arrangerer vi en særudstilling, 

CLIMATE - Change for a sustainable future // Architecture, Design and Conservation, og 

Ungeklimatopmøde omkring temaet klimaforandringer og konsekvenser af disse. Udstillingen vises på 

KADK d. 5. september – 15. november 2019 og viser projekter fra alle faglige miljøer på KADK. 

Udstilling og tilhørende seminarrække skal indgå i programmet for klimatopmødet ’C40 Mayors 

Summit' medio oktober 2019. Udstillingen åbnes officielt d. 5. september af uddannelses- og  
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forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og er arrangeret som et åbent call hvor alle på KADK 

inviteredes til at søge om deltagelse. Udvælgelsespanelet bestod bl.a. af tidligere miljøminister Ida 

Auken og metrolog Jesper Theilgaard. 

 

Folkemødet 2019 

KADK var repræsenteret som arrangør, eventmager og debattør på Folkemødet på Bornholm, der i år 

havde FN’s Verdensmål som overordnet tema. KADK havde tre hovedarrangementer: Fremtidens 

arkitekter i Løvens Hule, Leave No One Behind - Designer vi kun til gennemsnittet? (inkl. 

en happening med studerende rundt på Folkemødet), 'Leave No One Behind-fest' og 

visuals/scenografi af studerende fra IBD i Verdensmålenes Telt. Derudover afholdt IBT samt 

KTR en række arrangementer og flere af skolens medarbejdere var involveret i arrangementer på 

Folkemødet. Samarbejdspartnere i år på hovedarrangementer: Arkitektforeningen, Bevica Fonden, 

Muskelsvindfonden og Danske Arkitektvirksomheder. 

 

Forskning 

Posten som forskningsleder nedlægges 

Arbejdet med forskning og KUV på KADK går nu ind i en ny fase, hvor det i høj grad handler om 

implementering, bl.a. af det nye kvalitetssystem. I den forbindelse har rektor nedlagt funktionen som 

forskningsleder i et ønske om at styrke hhv. det tværgående, kollegialt bårne fællesskab og den daglige 

organisering af arbejdet på institutterne. Forskningslederen Henrik Oxvig har stået bag et omfattende 

arbejde blandt andet med ph.d.-skolen, med oprettelsen af det nye udvalg for forskning og kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed, med at lave en forskningsplan og en håndbog for kvalitet i forskningen. Ikke 

mindst er der gjort et stort arbejde for at definere kriterier for KUV. Han vil fortsat være ansvarlig for 

ph.d.-skolen. 

 

Internationalt opstartsseminar 

Institut for Konservering og Institut for Bygningskunst og Teknologi har afholdt internationalt 

opstartsseminar d. 30. – 31. juli på Holmen som afsæt til projektgennemførelsen med 

samarbejdspartnere i det europæiske projekt CollectionCare. 

 

Millioner til ph.d.-projekter fra Danmarks Frie Forskningsfond 

To ph.d.-projekter fra KADK bliver styrket med bevillinger på henholdsvis 2,56 mio. kr. og 2,51 mio. kr. 

fra Danmarks Frie Forskningsfond fra puljen ”forskeruddannelse uden for universiteterne”. Bevillingen 

på 2,56 millioner kr. går til en undersøgelse af de arkitektoniske mediers egenskaber og muligheder. 

Bevillingen på 2,51 millioner kr. går til en undersøgelse af, i hvilket omfang lærredsmalerier bliver 

skadet af fernisafrensning med geler. 

 

KADK i New York Times 

New York Times beskriver i en stort opsat artikel samarbejdet mellem Phil Ayres, som er forsker på 

CITA, og designer Alison Grace Martin som er kunstner og væver. De arbejder med at kombinere 

traditionel vævekunst med computerbaseret design og arkitektur og det resulterede senest i en stor 

eksperimenterende by-installation på gaden i Sao Paulo. 
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Uddannelse 
KADK Summer Academy  

Som et led i implementeringen af efter- og videreuddannelsesstrategien lancerede KADK i år ”Summer 

Academy” med intensive 5-dages kurser målrettet erhvervslivet. Kurserne afspejler nogle af KADK’s 

faglige nicher og satsningsområder herunder transformation af eksisterende byggeri, adfærdsdesign, 

livscyklusanalyser, bæredygtigledelse af byggeriet, designtænkning m.v. Kurserne er alle ledet af faglige 

profiler fra KADK suppleret af en lang række interne og eksterne oplægsholdere fra såvel forskning som 

praksis. Kurserne udbydes på markedsmæssige vilkår og koster 20.000 kr. ekskl. moms per deltager. 

Årets program omfatter syv kurser hvoraf fire havde nok tilslutning til at kunne blive afviklet. Samlet 

set deltog 52 personer fra bl.a. tegnestuer, kommuner, styrelser, medievirksomheder, 

produktionsvirksomheder og finanssektoren. Kurserne afvikledes d. 19. -23. august 2019. 

 

Bekymringsbrev fra ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration 

Education) sendt til minister  

ENCoRE har sendt et brev til uddannelses- og forskningsministeren hvori de udtrykker bekymring for 

konservatoruddannelsens fremtid. Dette på baggrund af en henvendelse fra tidligere rektor på 

Konservatorskolen René Larsen. Rektor og fagleder på Konservatorskolen kan imidlertid ikke genkende 

det billede, der tegnes i bekymringsbrevet, og har gjort rede for dette i et notat sendt til 

styrelsesdirektør Nikolaj Veje.  

 

Ministerbesøg ved modeopvisning 

Som en del af Københavns modeuge præsenterede 16 nyuddannede designere fra Kunstakademiets 

Designskole deres afgangskollektioner på Københavns Bymuseum for branchefolk og presse og for 

uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. 

 

Masser af rosende omtale af sommerens afgangsudstilling 

Politikens journalist, Lars Hedebo, storroser en række projekter fra Kunstakademiets Designskole i sin 

anmeldelse af årets afgangsudstilling, som han tildeler 5 ud af 6 hjerter. Kulturen på P1 har lavet en 

reportage fra udstillingen, som bliver indledt og afsluttet med interview af Lene Dammand Lund, der 

fortæller om de overordnede tendenser for afgangsprojekterne i år. Også tre studerende fortæller om 

deres projekter i indslaget. Politiken Byrum har interviewet og skrevet en lang artikel om to arkitekters 

afgangsprojekt, der foreslår at anvende metroen som varetransport. Fagskriftet Licitationen har i et 

særtillæg, ”Milepæle i arkitekturen”, dedikeret fire fulde sider til i tekst og billeder at fortælle om tre 

afgangsprojekter fra Arkitektskolen samt et længere interview med Jakob Brandtberg Knudsen. 

Derudover har fagbladet Byggeri+Arkitektur, FAOD, Børsen og Politiken Byrum lavet omtaler af 

afgangsudstillingen, og designmediet Fashion Forum har skrevet en flot anmeldelse af afgangsshowet 

fra beklædningsdesign.  

 

Hovedtal for optagelse sommeren 2019 

På KADK starter 272 nye studerende efter sommerferien: 148 på arkitektur, 75 på design, 33 på 

konservering og 16 på Crafts. 65% af de nye studerende på KADK er kvinder, på konservering udgør 

kvinder 91% af de nye studerende. Aldersgennemsnittet for arkitektur er på 22,5, for design 22,2, for 

konservering på 26,2 og på Crafts 24,6. De største grupper af udenlandske studerende er stadig 

nordmænd med 27 studerende, skarpt efterfulgt af svenskere med 26.  
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Sneak Peek på sommerens afgangsudstilling 

Den 20. juni slog vi for tredje gang dørene op for Sneak Peek på KADK. Arrangementet byder bl.a. på 

rundvisninger i udstillingen hvor institutlederne har udvalgt nogle eksemplariske projekter, som de 

nyuddannede kandidater præsenterer for gæsterne. I år var der tilmeldt 218 personer fra branchen. Fra 

KADK deltog 220 afgængere. 

Vi har gennem de sidste par år oplevet en øget interesse for arrangementet, hvor både skolens officielle 

netværk og de faglige miljøers netværk er inviteret. Sneak Peek er desuden tænkt ind som en del af det 

afgængerforløb, som KADK afholder for alle afgængere. Flere institutter afholdt Dialogpanelmøder 

samme dag, og afsluttede møderne med, at dialogpanelerne også deltog i arrangementet. 
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Dagsordenens punkt 3 a): Økonomi 
Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal 

  

Anledning 
Det er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden at rektoratet orienterer om seneste kvartalsregnskab og 
en prognose for hele året.  
 
Sagsfremstilling 
Regnskabet efter 2. kvartal 2019 viser et overskud på 15,1 mio. kr. jf. primært periodeforskydning af 
udgifter. Prognosen for andet halvår viser et underskud på ca. 15. mio. kr. og dermed forventes et 
samlet resultat i balance og dermed i overensstemmelse med budgettet. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning 
 
 
Bilag:  

a) Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal 
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 Dagsordenens pkt. 3 a): Økonomi  
Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal 

  

 
Regnskabet for de første 6 måneder er opgjort og sammenlignet med halvårsbudgettet. Dette er 
suppleret med et forecast for hele 2019. Den samlede halvårsopfølgning er opgjort i Tabel 1.  
 
Efter 2. kvartal viser regnskabet et overskud på ca. 15 mio. kr. Det forventede resultat for 3,-4, kvartal er 
et underskud på ca. 15 mio. kr. Dermed forventes det, at KADK kommer ud af 2019 i balance som følge 
af indtægter for hele året på 295,4 mio. kr. og tilsvarende udgifter på 295,4 mio. kr. 
 
Tabel 1: Halvårsregnskab og forecast  
 

 
 
Regnskabet efter 2. kvartal 2019 
Der er et regnskabsmæssigt halvårsoverskud på ca. 15 mio. kr., som skyldes både flere indtægter og 
lavere udgifter. Det følger et mønster fra de seneste par år hvor halvårsregnskabet udviser overskud. 
 
De samlede indtægter er på 52 % af budgettet. De ordinære bevillinger ligger på forventet niveau, 
medens salgsindtægter ligger lidt over niveau og skyldes primært indtægterne fra betalingsstuderende. 
De øgede indtægter fra eksternt finansierede projekter ligger også højere end forventet  
  
De samlede udgifter udgør 47 % af budgettet. De lavere lønudgifter skyldes primært flere vakante 
stillinger end forventet. De lavere driftsudgifter opstår fordi nogle af budgetområderne har forskudt 

mio. kr.
% af 

budget
3.-4. 

kvartal
2019 
totalt

Diffe-
rence

Indtægter totalt 292,8 152,0 52% 143,4 295,4 2,6
 Bevillinger 258,2 129,1 50% 128,9 258,0 -0,2
 Salgsindtægter 14,6 11,2 77% 6,2 17,4 2,8

 Eksterne projekter 20,0 11,7 59% 8,3 20,0 0,0
Udgifter totalt 292,8 136,9 47% 158,4 295,4 -2,6
 Løn 157,3 74,5 47% 81,9 156,4 0,9
 Øvrig drift 60,9 24,3 40% 41,3 65,6 -4,7
 Husleje 49,3 24,5 50% 24,9 49,4 -0,1
 Afskrivninger 5,3 1,9 36% 2,1 4,0 1,3
 Eksterne projekter 20,0 11,7 59% 8,3 20,0 0,0
Resultat 0,0 15,1 -15,1 0,0 0.0

 2. kvartal Forecast 2019Budget 
2019
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deres forbrug til senere på året, udgiftsniveauet på nogle udviklingsprojekter er lidt lavere end forventet 
og KADKs budgetmidler til afdækning af uforudsete udgifter ikke er fuldt forbrugt.  
 
Forventninger til 3.-4. kvartal 2019 
Der forventes i andet halvår af 2019 et underskud på ca. 15 mio. kr. Det betyder at der for hele 2019 
forventes et resultat, som rammer det bestyrelsesgodkendte 2019 budget med et resultat i balance 
mellem indtægter og udgifter. Det som forventes særligt vil trække resultatet i underskud i andet halvår 
er følgende: 
 
 Driftsudgifterne bliver højere i 2. halvår som konsekvens af periodeforskydning af udgifter fra 

første til andet halvår 
 
 Stigningen i betalingsstuderende har medført indtægter i første kvartal, hvor de tilsvarende 

udgifter følger med de undervisningsaktiviteter, som deraf følger i resten af 2019. 

 

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

 
Vedrørende de eksterne projekter er der efter halvdelen af året realiseret 59% af budgettet. Der 
forventes fortsat indtægter og udgifter på 20 mio. kr. hvilket svarer til budgettet. 
 
Den største usikkerhed i forhold til at ramme budgettet bliver i andet halvår at KADK får overskud jf. at 
der ikke fuldt ud forbruges af de budgetterede udgifter på løn og driftsbudgetter fx hvis besættelse af 
vakante stilling udskydes eller udviklingsaktiviteter ikke kan gennemføres pga. flaskehalseproblemer. 
Derfor vil der i forbindelse med den løbende decentrale budgetopfølgning blive fokuseret på at KADK 
får anvendt de budgetterede midler.  
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Dagsordenens punkt 3 b): Økonomi, 
Strategisk budget 2020 - 2022 

  

Anledning 

Som en del af bestyrelsens årshjul for septembermødet indgår en forbehandling af den langsigtede 

økonomi på KADK. Den endelig behandling af budget 2020 og strategisk budget 2020-22 er til 

beslutning på bestyrelsens møde til december. 

 

Sagsfremstilling 

KADK´s langsigtede økonomi og dertil knyttede udfordringer sætter rammerne for bestyrelsens 

strategiske manøvrerum og identificere om der er problemer som bør adressere. Det strategiske budget 

2020 til 2022 bliver baseret på Regeringens Finanslov for 2020. Idet finansloven for 2020 endnu ikke 

er vedtaget bygger de foreløbige forecasts på Finanslov 2019. Det er er relativt usikkert budgetgrundlag 

idet der kan komme forandringer.   

 

Vedlagt er to tabeller: 

 

1) Tabel 1: Viser KADK´s langsigtede forecast, hvis ikke der træffes beslutninger som 

økonomiforbedrende tiltag. Det viser der forventes underskud i perioden.  

 

2) Tabel 2: Viser hvilke tiltag rektoratet i øjeblikket påtænker for at forbedre økonomien og den 

samlede økonomiske effekt her af. De ligger i forlængelse af sidste års plan. Det er ambitionen at 

driftsindtægter og driftsudgifter kommer i balance.  

 
Som det fremgår nederst i tabellen bliver der et alligevel et underskud. Det afspejler 

ekstraordinære udgifter på 20 mio. kr. over 4 år som ”trækkes” på egenkapitalen med det formål at 

udvikle KADK´s campus/rammer.  KADK har jf. beslutning i bestyrelsen søgt Ministeriet om lov til 

at forbruge de ca. 20 mio. kr. af egenkapitalen.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen på mødet drøfter det foreløbige strategiske budget 2020 

 

Bilag:  

a) Strategisk budget 2020 - 2022 



Bestyrelsesmøde den 12.09.2019, punkt 3 b)

Strategisk budget 2020-2022



TABEL 1: Strategisk prognose 2012-2022. 

Hvordan udvikler økonomien sig hvis 
der ikke gøres noget aktivt?



KADK i Balance 2020-2022
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Indstilling til bestyrelsesmøde d. 12. september 
2018 
Vedr. dagsordenens punkt 4 – Opsigelse af lokaler på Esplanaden og flytning af 
KADK’s konserveringsaktiviteter til Campus Holmen 

LUKKET PUNKT
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 12. september 
2018 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 - Bestyrelsesevaluering 

Følgende emner behandles under punkt 5 – Bestyrelsesevaluering: 

I foråret 2017 gennemførtes en bestyrelsesevaluering med ekstern konsulent ved firmaet Pluss 

(evalueringen, der medsendes som bilag, blev drøftet på bestyrelsesmødet i juni 2017). I 2018 valgtes at 

gennemføre en mere enkel model for evaluering uden konsulent, hvor bestyrelsens arbejde på mødet i 

december 2018, internt blev drøftet bl.a. ud fra ”God bestyrelsespraksis på KADK”, vedhæftet, med 

nedenstående 6 fokusområder: 

 

• Bestyrelsens radarfunktion 

• Bestyrelsens udviklingsfunktion 

• Bestyrelsens organiseringsfunktion 

• Bestyrelsens beslutningsfunktion 

• Bestyrelsens kontrolfunktion 

• Bestyrelsens kontaktfunktion 

 

Da der er gået to år siden sidste store evaluering foreslås det, at bestyrelsens arbejde nu igen evalueres 

ved ekstern konsulent med interviews af bestyrelsens medlemmer. Det foreslås, at dette denne gang 

ligeledes foregår i regi af Pluss v/Jørgen Ulrik Jensen hen over efteråret/vinter med udarbejdelse af 

rapport, til drøftelse på første bestyrelsesmøde i 2020. 

Der henvises til de vedlagte bilag for yderligere information om den tidligere gennemførte evaluering 
m.v.  

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet den 12. september giver mandat til, at der gennemføres 
en ny større bestyrelsesvaluering med ekstern konsulent. 
 

Bilag: 

- Bilag a: Rapport vedr. Bestyrelsesevaluering (2017) 

- Bilag b: God bestyrelsespraksis på KADK 
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God bestyrelsespraksis på KADK 

Den 1. december 2017 

1 Indledning 

Bestyrelsen udgør institutionens øverste myndighed og dermed det øverste strategiske 

ledelsesorgan. Der sker en løbende udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne – både de 

eksterne, når de udpeges, og de interne, der vælges af medarbejdere og studerende. Det 

er vigtigt, at et nyt bestyrelsesmedlem relativt hurtigt kommer ind i arbejdet og kan bidra-

ge, samt at et nyt bestyrelsesteam så hurtigt som muligt kommer ind i et godt og kon-

struktivt samarbejde, så det bedst muligt kan understøtte institutionens udvikling.  

For at understøtte en effektiv introduktion af nye medlemmer og opstart af ny bestyrel-

sesperiode, har bestyrelsesformanden ladet udarbejde denne beskrivelse af god besty-

relsespraksis på KADK. Formålet med notatet er også at skabe et fælles sprog om besty-

relsesarbejdet alle bestyrelsesmedlemmer imellem.  

Notatet er struktureret på følgende måde: 

 Bestyrelsens rolle i styringskæden omkring KADK

 Bestyrelsens kerneopgaver

 Bestyrelsens organisering

 Ansvar og pligter som bestyrelsesmedlem

 Centrale bestyrelsesdokumenter.
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2 Bestyrelsens rolle i styringskæden 

Når man betragter virksomheder og institutioner i en styringsoptik, taler man normalt om 

samspil mellem tre vigtige organer: Ejeren, bestyrelsen og den daglige ledelse. Mellem 

disse tre ledelses- og styringsorganer skal der være et godt samspil, samtidig med at der 

er tale om klart adskilte roller og ansvarsområder.  

KADK er en statsinstitution, og ”ejeren” er som sådan principielt os alle – samfundet. Fol-

ketinget og Uddannelsesministeriet indkapsler, som samfundets repræsentanter, de 

ejermæssige interesser i forhold til KADK i en bekendtgørelse. Bestyrelsen er at betragte 

som Uddannelsesministeriets forlængede arm i sikringen af, at samfundets uddannelses- 

og forskningsmæssige ønsker og krav til KADK virkeliggøres.  

I bekendtgørelsen hedder det, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutio-

nens samlede virksomhed, herunder for institutionens anvendelse af den samlede bevil-

ling, og at institutionen overholder de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. 

Det er også i bekendtgørelsen, at bestyrelsens sammensætning af dels eksterne perso-

ner, udpeget af Uddannelsesministeren eller Statens Kunstråd, dels interne personer, 

valgt blandt medarbejdere og studerende, er defineret. Uanset hvordan og af hvem med-

lemmet er udpeget eller valgt, er vedkommende som bestyrelsesmedlem forpligtet til at 

have fokus på institutionen i sin helhed og ikke pleje egne, medarbejderes, studerendes 

eller andre særinteresse. Man kan ikke underlægges instruks fra andre, men er pligtig til 

at træffe egne beslutninger sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

Ansvarsfordelingen mellem de tre styringsniveauer deles op på følgende måde: 

Ministeriet som ”ejer” 

 Skal definere det overordnede formål med og rammer for institutionen i henhold til lovgivningen

 Skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til institutionens formål og

aktiviteter

 Har pligt til at føre et overordnet tilsyn og tage stilling til udviklingen i institutionen

 Har pligt til at reagere, såfremt udviklingen i institutionen tilsiger det.

Bestyrelsen 

 Har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed

 Skal udøve strategisk ledelse, dvs. bl.a. tage aktiv del i udarbejdelsen af institutionens over-

ordnede strategi og mål, samt træffe beslutninger vedrørende sager, der går ud over den dag-

lige drift

 Har ansvaret for at være sparringspartner for og varetage en kontrolfunktion i forhold til den

daglige ledelse

 Har pligt til at understøtte ministeriets overordnede tilsyn og aktive ejerskabsudøvelse, bl.a.

ved at sikre, at ministeriet modtager relevant information.

Rektor 

 Har ansvaret for den daglige drift af institutionen

 Har pligt til at understøtte bestyrelsens strategiske ledelse ved løbende og på et passende

niveau at informere om forhold i institutionen og inddrage bestyrelsen i beslutninger af usæd-

vanlig karakter eller af stor betydning for institutionen.
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3 Bestyrelsens kerneopgaver 

Det er en forudsætning for godt bestyrelsesarbejde og -samarbejde, at medlemmerne har 

en fælles opfattelse af, hvilket ansvar de har, hvilken bane de spiller på som bestyrelse, 

og hvor grænsen i praksis går mellem bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar. 

Vi har med andre ord brug for et tydeligt sprog om bestyrelsesarbejde for at kunne for-

holde os aktivt til det og for at kunne evaluere og udvikle det. 

Det kan erfaringsmæssigt give god mening for bestyrelsesmedlemmer at tale om deres 

opgaver som bestående af seks delfunktioner, hvilket er illustreret i nedenstående figur 

om bestyrelsens univers. De enkelte delfunktioner uddybes på de kommende sider. 

Figur 1: Bestyrelsens univers 

I midten af figuren er nævnt både bestyrelse og rektorat. Dette for at understrege, at 

samspillet mellem de to ledelsesorganiser omkring varetagelse af de nævnte funktioner 

er helt centralt. Bestyrelsen kan ikke fungere uden bidrag fra ledelsen i form af rapporte-

ringer, oplæg, idéer, inspiration, etc. Man skal være opmærksom på, at man som besty-

relsesmedlem ikke nødvendigvis rører ved, eller befinder sig i, den virkelighed, man ar-

bejder med som bestyrelse. Man får information om virkeligheden, og man kan kun hand-

le på den information, man får eller beder om. Rektoratet er den primære leverandør af 

information til bestyrelsen. De internt valgte medlemmer er informationsmæssigt lidt an-

derledes stillet her i forhold til de eksterne. Det er styrken ved deres repræsentation i be-

styrelsen, men det er vigtigt, at de med deres særlige indsigt – på linje med de øvrige 

medlemmer – beriger diskussioner ud fra et helhedsperspektiv og med det samme ab-

straktionsniveau.  
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3.1 Radarfunktionen 

Bestyrelsens radarfunktion henviser til, at bestyrelsesmed-

lemmerne kan betragtes som nogle ekstra antenner, der 

hjælper den daglige ledelse og den daglige organisation 

med at opfange signaler i omgivelserne, som potentielt kan 

komme til at påvirke organisationens præstationer og der-

med dens fremtid i negativ eller positiv retning. Signaler eller 

trends, som man derfor som ledelse er nødt til at tage bestik 

af. Det kan dreje sig om ændringer i den samfundsøkonomi-

ske udvikling, nye politiske strømninger, ændringer i ung-

domskulturen og de studerendes præferencer, nye teknolo-

gier, globalisering, konkurrentforhold mv.  

Ingen organisation fungerer isoleret fra sine omgivelser. Enhver organisation er både et 

resultat af sine omgivelser – er nærmest defineret ved sine omgivelser i form af den op-

gave, den skal løfte for en række interessenter, jf. bekendtgørelsen tidligere – men er 

samtidig med til at skabe omgivelserne og dens rammebetingelser via dens beslutninger, 

eller fravær af beslutninger. Derfor er bestyrelsens rolle som forbindelsesled til omgivel-

serne, samt dens evne at læse og forstå trends, udviklingsmønstre, ændrede præferen-

cer hos centrale interessenter mv., så helt afgørende for institutionens udvikling og over-

levelse.  

Udover at bestyrelsen har en selvstændig rolle i at bidrage med forståelse for og indsigt i, 

hvad der rører sig i omverdenen, og dermed dække ledelsens eventuelle ”blinde vinkler”, 

er det også er et vigtigt element i bestyrelsens løbende evaluering af ledelsen og organi-

sationen at fokusere på, om den er tilstrækkeligt orienteret udadtil. Det vil sige, om ledel-

sen og nøglefunktionerne i organisationen er orienteret mod relevante eksterne kontak-

ter, deltager i relevante netværk, søger inspiration i relevante vidensmiljøer, er i øjenhøj-

de med studerende, herunder mindede for at opfange nye signaler og behov hos disse. 

Anbefalinger: 

 Som bestyrelsesmedlem har man pligt til aktivt at søge informationer og holde sig orienteret

om forhold af betydning for institutionen

 Drøft med den daglige ledelse, hvilke informationer bestyrelsesmedlemmerne regelmæssig

bør orienteres om for at kunne følge med i, hvad der rører sig i institutionens omgivelser

 Vær opmærksomhed på, om organisationskulturen og især ledelsen er tilstrækkeligt orienteret

mod omgivelserne og via samarbejde, netværksdeltagelse mv. positionerer sig, så det sand-

synliggøres, at de får relevant ekstern inspiration og impulser fra omverdenen.
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3.2 Bestyrelsens udviklingsfunktion 

Udviklingsfunktionen handler om at fokusere på fremti-

den. Det er der, vi har fat i begreber som vision, mission 

og strategiske mål, lægger strategier, overordnet dispo-

nerer ressourcerne i forhold at arbejde med de strategi-

ske mål, samt udarbejder handlingsplaner. Fastlæggelse 

af institutionens strategi er bestyrelsens ansvar.  

Man kan sige, at strategien udgør en slags manuskript for 

samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. 

Den er grundlaget for bestyrelsens og ledelsens afstemning af forventninger hos interne 

og eksterne interessenter vedrørende institutionens indsatser, præstationer og bidrag til 

værdiskabelse. Uden en fælles opfattelse af strategien – det vil sige, hvad institutionen er 

sat i verden for, hvad den skal stræbe efter, hvilke ydelser den skal levere til hvilke mål-

grupper, samt hvordan den indretter sine ressourcer med henblik på at blive så effektiv 

og konkurrencedygtig som muligt – er samarbejdet mellem en bestyrelse og en ledelse 

vanskeliggjort. 

I takt med at vilkårene for at drive uddannelses- og forskningsinstitution, samt at forandre 

organisationer, har ændret sig, har vilkårene for strategiarbejdet også ændret sig markant 

over de seneste årtier. En uddannelses- og forskningsinstitution skal manøvrere i en me-

get mere kompleks verden, og vilkårene ændrer sig konstant. Man skal løbende forholde 

sig til ny lovgivning og nye rammevilkår, og man kan ikke forudsige fremtiden i samme 

udstrækning som tidligere. Skråsikre planer for fremtiden hører mere eller mindre fortiden 

til, ligesom det at tro, at man i toppen af organisationen – i bestyrelseslokalet – kan for-

mulere strategier og træffe beslutninger, som så efterfølgende uden videre implemente-

res i organisationen, er udfordret. Drivkræfterne for de forandringer, der foregår i instituti-

oner, er i stort omfang også medarbejderne og de studerende. Men det betyder ikke, at 

bestyrelsens arbejde med strategi bliver mindre vigtigt. Det er blot blevet anderledes. Be-

styrelsen skal i dag interessere sig meget mere for, hvordan processen for udvikling af 

strategier og forandringer foregår, og at organisationen er gearet til hele tiden at opfange 

signaler fra omgivelserne, medarbejderne og de studerende, samt at forny sig til forhold 

til de ændrede krav og forventninger fra omgivelserne. 

Bestyrelsen arbejder typisk med strategier på to måder. Dels i form af en afgrænset 

strategiudviklingsproces, som typisk gennemføres med et interval på 2-4 år, og hvor 

alle sten i organisationen i princippet vendes set i forhold til den fremtidige strategi. Pro-

jektet kan have en varighed på mellem 3 og 6 måneder afhængig af, hvor mange analy-

ser der er brug for, og hvor omfattende processen med interessentinvolveringen skal væ-

re. Resultatet af processen er et strategidokument – eller vigtigere: Et fælles mindset og 

sprog om institutionens strategi, som bidrager til at sætte retning for ledelsen og medar-

bejderne i dagligdagen, og i forhold til hvilken man løbende i bestyrelsen og i andre ledel-

sesfora kan diskutere behovet for forandringer og forbedringer. Den anden del af besty-

relsens strategiske arbejde handler om den løbende opfølgning i form af rapportering 

om fremdriften i forhold til de strategiske mål. Som et instrument hertil gennemføres ty-

pisk et årligt strategiseminar, hvor man kan tage særlige temaer inden for strategien op til 

granskning og generelt vurdere, om den lagte strategi holder, eller om der er sket afgø-

rende ting, som betyder, at der er noget i den lagte strategi, som skal justeres. 
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Bestyrelsen skal formelt godkende og beslutte strategien. Arbejdet med udvikling af stra-

tegien organiseres og/eller udføres af rektoratet. Bestyrelsen er typisk i det indledende 

stadie involveret i selve tilrettelæggelsen af processen og giver på den måde mandat til 

processen. Når strategiprocessen er sat i gang, kan bestyrelsen i en slags midtvejsfase 

forvente at få forelagt nogle relevante analyser med konklusioner og oplæg til forskellige 

strategiske hovedspor, som den kan give noget retning, inden den i en sidste fase får 

forelagt endeligt strategioplæg til godkendelse. En strategiproces kan således involvere 

bestyrelsen over 3-4 møder. 

Anbefalinger: 

 Sørg for at skabe et fælles sprog i bestyrelsen – og mellem bestyrelsen og ledelsen – om

strategi

 Når man igangsætter en strategiproces, så start i bestyrelsen med at diskutere formålet og

ambitionsniveauet for strategiprocessen og give mandat til selve processen, og pas på med at

gøre sig for detaljerede meninger om strategiens indhold, inden de ønskede processer og

analyser har fundet sted

 Bestyrelsen bør i en midtvejsfase i strategiprocessen foreligges og drøfte strategiske hoved-

spor, foruden naturligvis i sidste ende sanktionere den endelige strategi

 Bestyrelsen skal være meget opmærksom på organisationens kapacitet til at kunne eksekve-

re en given strategi.

3.3 Bestyrelsens organiseringsfunktion 

I organiseringsfunktionen er den vigtigste opgave at sik-

re, at institutionen nu og i fremtiden har en kvalificeret top-

ledelse. Det kaldes også nogle gange ”Ledelsessikring”. 

Udvælgelse og ansættelse af rektoratet må karakteriseres 

som bestyrelsens vigtigste enkeltopgave. 

Uden en dygtig leder har ingen bestyrelse mulighed for 

succes. Det er gennem lederen, at bestyrelsens planer og 

beslutninger gennemføres, og derfor er det også en besty-

relses opgave at sikre, at lederen har rimelige arbejdsvilkår og gennem sin løn og ansæt-

telseskontrakt er styret af hensigtsmæssige incitamenter set i forhold til institutionens 

formål og strategier.  

Ingen leder kan i længden udvikle sig og levere på topniveau, hvis vedkommende ikke 

har en kompetent bestyrelse at føre en dialog med – en bestyrelse, som giver modspil, 

som sparrer, udfordrer eller dæmper lederen alt efter situation og behov. Det er derfor en 

vigtig opgave for en bestyrelse at kunne sætte rammer for ledelsen, og gennem de gode, 

empatiske spørgsmål understøtte lederen i sit lederskab – med andre ord ”at spille lede-

ren stærk”.  

Det er vigtigt, at lederen kender bestyrelsens forventninger, og at bestyrelsen og lederen 

evaluerer på samarbejdet med passende intervaller. Relationen skal være præget af 

gensidig tillid og professionalisme. Det er bestyrelsens ansvar at finde den passende ba-
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lance mellem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med ledelsen, samtidig med at den opret-

holder en professionel distance. 

Ansvaret for den daglige drift, personale mv. ligger hos rektoratet. På samme måde som 

ingen topleder i længden kan fungere effektivt uden at have en bestyrelse at føre en dia-

log med, kan ingen topleder fungere, hvis ikke bestyrelsen giver rum til ledelse i daglig-

dagen. Derfor skal bestyrelsen ikke blande sig i driften og må aldrig gå uden om lederen i 

forhold til andre i organisationen, med mindre det udtrykkeligt er aftalt med lederen. 

Dette er ikke ensbetydende med, at bestyrelsen ikke skal interesse sig for, hvordan orga-

nisationen fungerer, om organisationsstrukturen understøtter strategien, om der forefin-

des de nødvendige politikker for, hvordan man kører tingene i dagligdagen – eksempelvis 

personalepolitikker, IT-politikker, kommunikationspolitikker etc. Men man skal som besty-

relse forsøge at holde sig på politikniveauet. 

Anbefalinger: 

 Bestyrelsen skal balancere mellem at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med ledelsen,

og samtidig kunne holde den ude ”i strakt arm”, således at bestyrelsen kan bevare overblikket

og uafhængigt vurdere lederens performance

 Bestyrelsen bør årligt evaluere ledelsen, typisk ved uddelegering af opgaven til formanden/

formandskabet

 Ønsker bestyrelsen en eller flere gange om året at holde møde, eller dele af et møde, uden

ledelsens deltagelse, bør det indskrives i forretningsordenen som en aftalt praksis

 Ændringer i organisationens politikker bør forelægges bestyrelsen til godkendelse eller orien-

tering.

3.4 Bestyrelsens beslutningsfunktion 

Selvom der direkte eller indirekte knytter sig en beslutning til 

alle bestyrelsens kerneopgaver, er det alligevel nødvendigt at 

trække beslutningsfunktionen frem som en særlig bestyrel-

sesfunktion. Bestyrelsen er et formelt beslutningsorgan, idet 

rektoratet ikke er berettiget til at træffe beslutning om dispositi-

oner af usædvanlig karakter eller af stor betydning for institutio-

nen. Den slags beslutninger kræver en særlig bemyndigelse af 

bestyrelsen. På næsten hvert bestyrelsesmøde vil der være 

enkeltsager på dagsordenen, der kræver bestyrelsens behand-

ling og beslutning, som føres til protokol. 

Spørgsmålet er så, hvornår en beslutning eller disposition er af så usædvanlig karakter 

eller af så stor betydning, at det er et bestyrelsesanliggende. Dette kan der ikke gives en 

generel opskrift på. Det kan have noget at gøre med størrelsen af den økonomiske bin-

ding i beslutningen, herunder om en given investering binder ressourcer fremadrettet og 

dermed belaster de kommende års budgetter. Eller det kan have noget at gøre med, om 

et givet initiativ eller tiltag ligger uden for den aftalte strategi eller har politiske implikatio-

ner. Det er formandens opgave at trække linjen i gråzonen mellem, hvad der er bestyrel-

sesanliggende, og hvad der er rektoratets anliggende. 
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Konkrete eksempler på beslutninger, som definitorisk vil være bestyrelsesanliggender, er: 

 Større investeringer, eksempelvis i teknologi

 Større organisatoriske ændringer i ledelsesstrukturen

 Strategiske samarbejder

 Ændringer i strategien, herunder væsentlige indskrænkninger eller udvidelse af institu-

tionens aktiviteter

 Indgåelse af lejeaftale og aftaler om køb af fast ejendom

 Optagelse af lån, som ligger ud over sædvanlig kreditgivning som led i institutionens

ordinære drift, og udlån af institutionens midler

 Pantsætning af institutionens aktiver.

Når det defineres, at bestyrelsen skal træffe beslutninger i disse anliggende, er det ikke i 

første omgang, fordi den er bedre til at træffe beslutning end rektoratet. Det er først og 

fremmest, fordi bestyrelsen som en central del af den samlede styringsstruktur skal være 

garant for, at institutionen altid ledes i henhold til det formål, den er sat i verden for, samt 

at centrale interessenters, herunder ministeriets, interesse i institutionen varetages.  

Langt de fleste beslutninger i bestyrelsen vil ske på baggrund af oplæg fra rektoratet. I 

langt de fleste tilfælde vil man opleve, at bestyrelsen tiltræder det oplæg, der kommer fra 

rektoratet. Dette behøver ikke at skulle opfattes negativt og som udtryk for, at bestyrelsen 

blot fungerer som et ”gummistempel”. Når der er et godt løbende samarbejde mellem 

bestyrelsen og rektoratet, har sidstnævnte – ofte gennem en tættere dialog med forman-

den – læst bestyrelsens holdninger og vilje og fremlægger følgelig beslutningsoplæg, 

som har god sandsynlighed for at kunne opnå bestyrelsens opbakning.  

Bestyrelsesmedlemmerne skal gennem intelligente og skarpe spørgsmål trykteste, om 

ledelsen har forholdt sig til alle relevante forhold og interesser omkring beslutningen. Kan 

ledelsen svare for sig, vil bestyrelsen normalt give sin opbakning. Heri ligger der en væ-

sentlig kvalitetssikringsfunktion. Men det er også vigtigt, at bestyrelsen kan sige fra, når 

ledelsen ikke kan argumentere overbevisende for en beslutning, eller hvis en beslutning 

bringer institutionen ud i urimeligt store risici.  

Anbefalinger: 

 Bestyrelsen skal træffe beslutning i sager, som er af usædvanlig karakter, har strategisk be-

tydning for virksomheden, eller hvor den vedtagne strategi ikke kan guide ledelsen i beslut-

ningstagen

 Bestyrelsen kan fastsætte beløbsgrænser for, hvornår sager har så stor økonomisk betyd-

ning, at de skal behandles i bestyrelsen

 Bestyrelsen bør kun træffe beslutninger i sager, som er på dagsorden, og hvor bestyrelsen

har haft mulighed for at forberede sig via en skriftlig sagsfremstilling

 Bestyrelsen bør kunne forvente, at en sagsfremstilling og et beslutningsoplæg følges af en

indstilling fra ledelsen

 Bestyrelsen skal primært gennem relevante og kritiske spørgsmål trykteste, om ledelsens

analyser og indstillinger kan stå for en helhedsvurdering i forhold til, om beslutningen bringer

virksomheden nærmere målet og opfylder centrale interessenters behov. Bestyrelsen skal si-

ge fra, hvis dette ikke er tilfældet.
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3.5 Bestyrelsens kontrolfunktion 

Selvom vi er et samfund præget af et højt tillidsniveau til 

vores forskellige samfundsinstitutioner, kommer vi ikke 

uden om kontrol som en vigtig bestyrelsesfunktion. Det 

handler om, hvordan vi sikrer kontrol- og styringsmeka-

nismer, der giver størst mulig sikkerhed for, at institutio-

nens ledelse og organisation handler i overensstemmelse 

med centrale interessenters interesser og dermed det 

formål, den er sat i verden for. Nødvendigheden af kontrol 

følger af, at bestyrelser nok kan delegere den kompetence 

til andre ledelsesniveauer, der følger med ansvaret, men den kan ikke fraskrive sig det 

overordnede ansvar. Derfor har den brug for rapporteringer mv., der kan indikere, hvor-

vidt ledelsen løfter sine opgaver og lever op til ansvaret inden for de retningslinjer, som 

bestyrelsen har udstukket.  

Bestyrelsen skal naturligvis først og fremmest have en løbende rapportering om instituti-

onens økonomi. Det er vigtigt, at bestyrelsen og ledelsen aftaler, hvilke rapporter besty-

relsen har brug for, samt hvordan økonomien og tallene skal præsenteres, herunder hvil-

ke nøgletal, man ønsker at styre på. Bestyrelsen skal blive i helikopterperspektivet og bør 

ikke modtage rapporteringer på samme detaljeringsniveau, som ledelsen har brug for i 

den mere operationelle styring af dagligdagen. 

Kontrol handler ikke kun om økonomi og det at sikre, om kapitalberedskabet er til stede. 

Det handler også om at følge op på, i hvilket omfang strategien og de indsatser, som den 

indebærer, bliver gennemført, og om indsatserne har de ønskede effekter. Til det formål 

kræves nogle mere helhedsorienterede ledelsesrapporteringer. Det vil sige, at ud fra den 

givne strategi og ambition med institutionen identificeres et antal ledelsesudfordringer, 

der skal håndteres for at videreudvikle og virkeliggøre ambitionerne. For hver ledelsesud-

fordring kan der ofte udvikles indikatorer for, hvordan ledelsen lykkes med udfordringen – 

hvilke indsatser der gøres, og hvor langt man er nået.  

Der er desuden de senere år kommet meget fokus på risiko og risikostyring som et væ-

sentligt element i bestyrelsens kontrolfunktion. Det handler om et redskab, der skal un-

derstøtte, at bestyrelsen ikke blot forholder sig til historiske data, men rettidigt forholder 

sig til, om institutionen har overblik over de væsentligste risikoområder, samt et bered-

skab for, hvordan man skal reagere, hvis kritiske hændelser indtræffer. 

Udover den faste rapportering kan bestyrelsesmedlemmer rette forespørgsler til rektora-

tet. Ved kritiske sager er det ikke nok for bestyrelsen at henvise til, at man ikke har fået et 

tilstrækkeligt informations- og kontrolgrundlag. Man er også forpligtiget til at opsøge den 

nødvendige information.  
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Anbefalinger: 

 Bestyrelsen skal aftale og afstemme med rektoratet, hvilke informationer den behøver for at

kunne leve op til sin kontrolforpligtigelse. Specielt nøgletal.

 Den faste rapportering til bestyrelsen af regnskabstal bør være på et mere overordnet niveau

end de tal, som ledelsen styrer efter i dagligdagen, og tallene bør være kommenteret af ledel-

sen

 Udover regnskabstallene kan bestyrelsen have stor gavn af ikke-finansielle rapporteringer,

der indikerer, hvorledes der i organisationen eksekveres på strategien, og hvordan der arbej-

des med organisationens ressourcer og relationer med henblik på fremtiden.

3.6 Bestyrelsens kontaktfunktion 

Bestyrelsens kontaktfunktion handler dels om bestyrel-

sesmedlemmernes rolle som ambassadører for institutio-

nen, dels om bestyrelsens rolle som forbindelsesled til 

centrale interessenter i og uden for organisationen. 

Når man har sagt ja til at træde ind i en bestyrelse, har 

man også sagt ja til at fungere som ambassadør for institu-

tionen og repræsentere den positivt i de sammenhænge 

og netværk, som man fungerer i. Desuden er det en vigtig 

opgave at sikre forbindelsen og en løbende konstruktiv dialog med de centrale interes-

senter, hvis opbakning til institutionen er helt afgørende. 

KADK fungerer i et økosystem, hvor institutionen skaber relationer til og indgår i af-

hængigheder med forskellige eksterne interessenter for at sikre sin legitimitet i en brede-

re offentlighed, hvor myndigheder og andre organisationer, der repræsenterer særlige 

interesser, ofte sætter dagsordenen. Derfor er det helt afgørende, at bestyrelsesmed-

lemmerne udnytter deres forskellige positioner og de sociale, politiske og forretnings-

mæssige netværk, de indgår i, til at tale institutionens sag. De er altså ambassadører for 

institutionen på linje med ledelsen og de ansatte. 

Da bestyrelsen er sat ind for at sikre ejernes (ministeriets og dermed samfundets) inte-

resse varetaget i institutionen, er kontakten til ejeren selvsagt et bestyrelsesanliggende, 

hvilket normalt vil være en særlig arbejdsopgave for formanden/formandskabet. En besty-

relse skal hele tiden være på omgangshøjde med ejeren og kende og forstå dennes pri-

mære interesser. Samtidig skal den bidrage til at sikre, at ejeren har et troværdigt billede 

af institutionens vilkår og performance. 

Det er vigtigt, at bestyrelsen har et fælles billede af ”ejerskabet” og interessentbilledet 

omkring institutionen. Man kan med fordel sondre mellem de ”reelle” ejere (dem, der pri-

mært finansierer institutionen) og de ”følte” ejere (dem, der har interesse i institutionen, 

og som indirekte kan påvirke rammevilkårene). 
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Anbefalinger: 

 Bestyrelsen bør identificere institutionens vigtigste interessenter og sikre en god dialog med

og behørig hensynstagen til disse

 Bestyrelsen skal skabe overblik over krav og forventninger fra ejeren eller tilskudsmyndighe-

den og sikre, at institutionen opfylder ejerens forventninger

 Bestyrelsen/bestyrelsesformanden skal være den primære dialogpartner med og forbindelses-

led til ejeren/tilskudsmyndigheden og arbejde for at fremme dialogen med denne om at skabe

de bedst mulige rammer for institutionen

 Bestyrelsen bør sikre, at den over for medarbejderne fremstår som et tydeligt ledelsesorgan

på en måde, der ikke udfordrer den daglige leders position og autoritet over for de ansatte

 Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den daglige ledelse i forhold til den eksterne kommu-

nikation bør fremgå af bestyrelsens forretningsorden.
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4 Bestyrelsens organisering 

Bestyrelsen udgør et fælles beslutningsorgan. Der eksisterer formelt set ikke et beslut-

ningsorgan mellem bestyrelsen og rektoratet. Enten ligger kompetencen hos bestyrelsen 

eller hos rektoratet. 

Formanden leder bestyrelsen og bestyrelsens arbejde og fungerer som det primære kon-

taktled til den daglige ledelse. Det vil også, med mindre andet udtrykkeligt aftales, være 

formanden, der står for den eksterne kommunikation, der skal udgå fra bestyrelsen.  

Formanden og næstformanden udgør et formandskab, der sammen med rektoratet forbe-

reder bestyrelsesmøderne.  

Bestyrelsen kan vælge på særlige områder at nedsætte udvalg med et udsnit af bestyrel-

sen. Et bestyrelsesudvalg kan af bestyrelsen tildeles en opgave med at analysere og for-

berede en sag for bestyrelsen, eller udføre en opgave på vegne af den samlede bestyrel-

se. Et udvalgsarbejde vil altid være af forberedende karakter med henblik på at give den 

samlede bestyrelse et godt beslutningsgrundlag. Beslutningen ligger i den samlede be-

styrelse. 

Kommer man som bestyrelsesmedlem i en sag i tvivl om sin rolle, sit ansvar og ageren, 

skal man altid kontakte formanden.  
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5 Ansvar og pligter som bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlemmer har formelt set ret til 

 At tale på bestyrelsesmøderne

 At stemme på bestyrelsesmøderne

 At få sin mening tilført protokollen/referatet, hvis medlemmet ikke er enig i beslutnin-

gen.

Det skal bemærkes, at det er yderst sjældent, at der gøres brug af afstemning på et be-

styrelsesmøde. Det er normal, god kutyme, at bestyrelsen diskuterer sig frem til enighed 

om en beslutning, eller at der er forståelse for, at der træffes en beslutning ud fra, hvad 

flertallet hælder til, og som alle står bag, fordi man har haft mulighed for at præge diskus-

sionen.  

Til gengæld har man som bestyrelsesmedlem, som tidligere nævnt, pligt til alene at vare-

tage institutionens interesser og selvfølgelig at udøve sit erhverv som bestyrelsesmedlem 

årvågent. Herudover har man – udover hvad der føres til referat, som er offentligt tilgæn-

geligt – generelt tavshedspligt omkring bestyrelsens drøftelser og behandling af sager.  

Bestyrelsen kan ifalde ansvar, hvis den under sit bestyrelsesarbejde forsætligt har for-

voldt skade på tredje person eller har handlet groft uagtsomt. Bestyrelsen er ansvarsfri, 

hvis dens beslutning bygger på et fagligt skøn udøvet i god tro, selvom beslutningen viser 

sig at være tabsvoldende og må betegnes som fejlskøn.  

Da den skadesvoldte skal kunne dokumentere et økonomisk tab, og at den har sammen-

hæng med, at bestyrelsen har handlet groft uagtsomt eller med forsæt, sker det så godt 

som aldrig, at bestyrelser bliver gjort erstatningsansvarlige. Hvis man varetager sit besty-

relsesarbejde årvågent, med afvikling af et passende antal bestyrelsesmøder, har en klar 

beskrivelse af arbejdsdeling og opgavefordeling i forretningsordenen og i øvrigt agerer 

med rettidigt omhu og ud fra sund fornuft, må risikoen herfor ikke afholde en person fra at 

gå ind i bestyrelsesarbejde.  
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6 Centrale bestyrelsesdokumenter 

Hvert bestyrelsesmedlem skal have adgang til og kende følgende dokumenter: 

 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

 Forretningsorden for bestyrelsen

 Instruks for rektor

 Protokoller/referater fra bestyrelsesmøder.

En bekendtgørelse udstedes med hjemmel i lov og er en betegnelse for en administrativ 

forskrift udstedt af ministeriet. Den indeholder regler, der er bindende for institutionen, og 

definerer dermed de rammer, som institutionen og bestyrelsen skal virke inden for.  

Bestyrelsens forretningsorden samt instruks for rektor definerer de formelle rammer for 

bestyrelsens arbejde henholdsvis rammer for rektors daglige ledelse. Forretningsordenen 

og instruksen er mere dynamiske dokumenter og kan ændres af bestyrelsen selv, f.eks. i 

forlængelse af en bestyrelsesevaluering.   
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Agenda 
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1. Overordnet om evalueringen 

2. Tendenser inden for bestyrelsesarbejde – og 

om styringsuniverset 

3. Bestyrelsens kernefunktioner og samarbejdet 

mellem bestyrelsen og ledelsen 

4. Bestyrelsesmøder, bestyrelsesledelse, 

kompetencer og samarbejde i bestyrelsen 

5. Bestyrelsens strategiske fokus 

6. Opsamling om indsatser til forbedring af 

bestyrelsesarbejdet 



OM EVALUERINGEN 
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Om evalueringen 

◼ Udviklet i samarbejde med professor Steen 

Thomsen, CBS 

Evaluering: 
Hvordan 

performer vi? 

Drøftelse  
og forslag til 
forandringer 

Implemente-
ring og 

forandring 

Praksis: 
Bestyrelses-
adfærd og 

beslutninger 
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Opmærksomhedspunkter fra evalueringen 

◼ Bedre afstemning af snittet mellem bestyrelsesniveauet og 
ledelsesniveauet 

 Udfordring af ledelsen?, optimal arbejdsdeling?, indblik i 
ledelsens diskussioner? etc. 

◼ Bedre udnyttelse af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer 

◼ Bedre afstemning omkring strategisk fokus 

 Formål og hensigter 

 Strategisk prioritering og fokusering 

+ Strategi, Ledelsessikring, Strategiske samarbejder, Øk.sty. 

- Pædagogisk strategi og Digitalisering 

 Største gab mellem ønsket og faktisk prioritering 

 Strategisk samarbejde, Pædagogisk strategi og udvikling, 
Samfundsansvar, Internationalisering 

◼ Bestyrelsesstørrelse 
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TENDENSER OG 

STYRINGSUNIVERSET 
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Governance bølgen 

7 Titel: 

Nørbyudvalget 

Staten som ejer 

Mindre og mellemstore  

virksomheder 

Scheibye-udvalget 

Aktionærdemokrati 

Ny selskabslov 

Cadbury Code 

Nordisk Fjer 

Enron 

EU henstillinger 

Ledelsesløn 

CSR 
Finanskrise 

Kulturinstitutioner 

Kvoter? 



Godt bestyrelsesarbejde 
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Organisationens vilkår 

Bestyrelsesadfærd Bestyrelsesstruktur Resultater 

Sammensætning 

Uafhængighed 

Størrelse 

Kompetencer 

 

Bestyrelsesledelse 

Opgaveprioritering 

Engagement 

Teamsamarbejde  

 

Implementering 

Måling 

Evaluering 

 



Hvad betyder den overordnede 

Governancestruktur? 
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Ejerskab 

Bestyrelse 

Ledelse 

Drift 

God ejeradfærd! 

Medlemshånd! 

Årvågenhed og 

Kompetence! 

Rekruttering og 

incitamenter! 

Information 

og redelighed! 

Nikkedukker? 

Politiske spil? 

Passivt medlemskab?  

Overstyring? 

Regnskabsfusk? 

Svig? Implementering? 

Egeninteresse? 

 



Styringsuniverset i en uddannelsesinstitution 

Folketinget 
 

Ministeriet 

Bestyrelsen 

Ledelsen 

Medarbejdere/SU 

Medier 

Offentlighed 

Studerende og  

kursister 

Konkurrenter og  

samarbejdspartnere  

 

Myndigheder 

Aftagerpaneler 

Organisationer 
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Hvad er din overordnede vurdering? 
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14% 

7% 

29% 

64% 

79% 

50% 

14% 

7% 

21% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bestyrelsen bidrager tilfredsstillende til
institutionen

Udviklingen på institutionen er tilfredsstillende

Ledelsen gør det godt

Helt enig Enig Uenig Helt uenig



Kommentarer til overordnet vurdering 
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Udviklingen på 

institutionen er tilfreds-

stillende ud fra de givne 

vilkår, som er utilfreds-

stillende – kort fortalt 
Taget i betragtning af de 

meget vanskelige vilkår 

ledelsen har skullet agere 

efter de seneste par år er 

situationen langt hen ad 

vejen håndteret yderst 

professionelt Den gode udvikling på 

skoen i en sparetid er 

svar at få øje på. 

Udviklingen virker lige 

nu mere bagudsku-ende 

end innovativ 



BESTYRELSENS FUNKTIONS-

VARETAGELSE OG SAMARBEJDET 

MELLEM BESTYRELSEN OG 

LEDELSEN 
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Bestyrelsens kernefunktioner 
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Bestyrelsens radar-funktion 
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Det kan dreje sig om at tage pejling på 

◼ Økonomiske og samfundsmæssige forhold 

◼ Politiske strømninger 

◼ Ungdomskultur og studenterpræferencer 

◼ Konkurrentadfærd 

◼ Samarbejdspartnere 

◼ Muligheder i nye teknologier 

◼ Medieverdenen 

◼ Globalisering 



Bestyrelsens udviklingsfunktion 
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Fokus på fremtiden. Fastlæggelse af en  

organisations strategi er bestyrelsens ansvar 

◼ Mission/vision (mening/retning) 

◼ Mål og strategi 

◼ Uddannelsesudbud  

◼ Målgrupper 

◼ Ressourceindsatser 

◼ Handlingsplaner 

 



Bestyrelsens organiseringsfunktion 
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Bestyrelsen skal sørge for en ”forsvarlig  

organisation af selskabets virksomhed…” 

◼ Ledelsessikring, herunder 

 Ledelsessparring 

 Ledelsesevaluering  

◼ Organisationsstruktur 

◼ Relevante politikker 

◼ Kultur, medarbejdertilfredshed, etc. 

 



Bestyrelsens beslutningsfunktion 
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På næsten hvert møde vil der være enkeltsager på 

dagsordenen, som kræver en bestyrelsesbeslutning,  

fx 

◼ Beslutte i konkrete/politiske sager 

◼ Større investeringer 

◼ Større organisatoriske ændringer 

◼ Strategiske samarbejder 

◼ Afvigelser fra strategien 

◼ Køb af fast ejendom og optagelse af lån 

 



Bestyrelsens kontrolfunktion 
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Bestyrelsen skal formelt sikre: 

◼ Økonomisk rapportering 

◼ Helhedsorienterede rapporteringer 

◼ Samarbejde med revisionen 

◼ Forespørgsler og analyser 

◼ Risikostyring 

 

 



Bestyrelsens kontaktfunktion 
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Bestyrelsen er på flere områder forbindelsesled  

til omgivelserne: 

◼ ”Ambassadører” 

◼ Kontakt til relevante myndigheder 

◼ Mediehåndtering 

◼ Baglandet 

◼ Synlighed  

 

 



Bestyrelsens funktionsvaretagelse: 

Bestyrelsen… 

21 

14% 

14% 

14% 

21% 

29% 

36% 

57% 

57% 

57% 

50% 

36% 

15% 

29% 

15% 

21% 

14% 

14% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udfordrer ledelsen i løbende at udvikle institutionen

Udøver tilstrækkeligt kontrol

Sikrer tilstedeværelse af en kvalificeret daglig ledelse
på kort og på lang sigt

Sikrer tilstedeværelse og videreudvikling af værdier og
strategier

Tilfører værdifuld erfaring og viden om, hvad der rører
sig i omgivelserne med betydning for institutionen

Helt enig Enig Uenig Helt uenig



Kommentarer til funktionsvaretagelsen 
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Der er behov for at få 

rollefordeling mellem 

bestyrelse, ledelse og 

KADK’s forskellige 

samarbejdsorganer gjort 

tydeligere og kommunikeret 

Bestyrelsen bliver 

præsenteret for løsning, 

idéer, strategier, men de 

bliver sjældent diskuteret 

Bestyrelsen bliver ikke inddraget i f.eks. at 

sikre kvalificeret ledelse under 

rektorniveau 



Samarbejde med ledelsen: I hvilken grad er 

du enig i følgende udsagn? 
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21% 

29% 

57% 

57% 

64% 

50% 

36% 

36% 

29% 

21% 

21% 

29% 

7% 

14% 

14% 

7% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og ledelsen er
optimal

Bestyrelsen giver kvalificeret modspil til ledelsen

Der er god kontakt mellem bestyrelse og ledelse

Ledelsen følger op på bestyrelsens beslutninger

Vi har den rigtige ledelse

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke



Kommentarer til samarbejde med ledelsen 
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Samarbejdet er 

rigtig, rigtig godt 
Der ind imellem ikke helt 

så god opfølgning som 

kan kunne ønske sig 



De to hovedopgaver 
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Inspireret af Lars Bo Hansen og Steen Ernland 

Kontrolopgaven 

◼ Føre kontrol med, at man 
leverer i forhold til ejer og 
potentiale 

◼ Udvikling af politikker 

◼ Kontrol og overvågning 

◼ Primært bagudskuende 

◼ Værdiskabende – men 
ikke i offensiv betydning 

◼ Nødvendig, men ikke 
tilstrækkelig 

◼ Defensiv tilgang – undgå 
tab, men gør det 
virksomheden til vinder? 

 

Udviklingsopgaven 

◼ Fastlæggelse af strategi 

◼ Udvikle virksomheden –  

skabe konkurrenceevne 

på kort og langt sigt 

◼ Bestyrelsens samarbejde 

– effektivitet  og 

succession i bestyrelsen 

◼ Direktionens sammen-

sætning og udvikling 

◼ Samarbejde med ejerne 

◼ Hovedsagelig 

fremadskuende 

 



DEN PASSIVE BESTYRELSE 
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Drøfter, sparrer 

udfordrer og 

kontrollerer, 

rammesætter og 

BESLUTTER 

ORGANISERING 

og tjek på  

sundhedstilstanden 

i ledelsen og  

organisationen 

STRATEGIUDVIKLING 

og drøftelse af 

strategiske  

projekter 

RADAR 

over landskabet 

og oversættelse af 

overblikket i forhold til 

den strategiske 

regning 

KONTROL  

af økonomi og 

strategieksekvering 

FORMALITETER 

 Protokol 

 Juridiske 

dokumenter 

 Ledelses-

rapportering 

 Bestyrelses-

evaluering 

5 % 

65 % 

20 % 

5 % 

5 % 



DEN EFFEKTIVE BALANCE 
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Drøfter, sparrer 

udfordrer og 

kontrollerer, 

rammesætter og 

BESLUTTER 

ORGANISERING 

og tjek på  

sundhedstilstanden 

i ledelsen og  

organisationen 

STRATEGIUDVIKLING 

og drøftelse af 

strategiske  

projekter 

RADAR  

over landskabet 

og oversættelse af 

overblikket i forhold til 

den strategiske 

regning 

KONTROL  

af økonomi og 

strategieksekvering 

FORMALITETER 

 Protokol 

 Juridiske 

dokumenter 

 Ledelses-

rapportering 

 Bestyrelses-

evaluering 

40 % 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 



BESTYRELSESMØDER, 

BESTYRELSESLEDELSE, 

KOMPETENCER OG SAMARBEJDE 
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Bestyrelsens arbejdsform  

– det gode bestyrelsesteam 
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◼ Har fokus på Institutionen 

◼ Arbejder sammen – i bestyrelsen og med direktionen 

◼ Har respekt om individuelle meninger og holdninger 

◼ Kender de enkelte medlemmers kompetencer 

◼ Er velforberedte og møder op 

◼ Har engagement og integritet 

◼ Har drøftet (og arbejdet med) samarbejdsformen (og 

forretningsordenen) 

◼ Har etableret årshjul og årsmødeplan 

◼ Foretager løbende evaluering, herunder 

bestyrelsesevaluering 

◼ Har en formand, som spiller (og får lov til at spille) sin 

rolle 

 



Formandens rolle: Bestyrelsesledelse 
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◼ Sætte dagsordenen, stilen og tonen i bestyrelsens arbejde 

◼ Sikre at bestyrelsen fungerer som et team – fremme 

effektive relationer og åben kommunikation 

◼ Sikre at væsentlige beslutninger træffes i den samlede 

bestyrelse 

◼ Aktivere bestyrelsen vs. ”handle den af” 

◼ Tilrettelægge og lede bestyrelsesmøder 

◼ Har løbende dialog/sparring med og coaching af leder 

◼ Deltage i de strategiske ledelsesopgaver og den eksterne 

kommunikation – når hensigtsmæssigt og aftalt 

◼ Planlægge efterfølgere, opkvalificering af 

bestyrelsesmedlemmer samt introduktion af nye medlemmer 

 

 



Bestyrelsessammensætning:  

Et spørgsmål om matchning 

31 

Organisationens behov 

Bestyrelsens kompetencer… 



Kvalifikationskrav til bestyrelser? 

32 

◼ Aktieselskabslovens § 52: 

”Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige 

personer og ikke lide af sindssygdom, svær 

demens eller være psykisk 

udviklingshæmmede.” 

 

◼ Aktieselskabslovens § 112: 

”Medlemmer af et kapitalselskabs ledelse skal 

være myndige personer og må ikke være under 

værgemål efter værgemålslovens § 5 eller 

under samværgemål efter værgemålslovens  

§ 7.” 

 



Bestyrelsessammensætning: 5 skoler 

◼ Bestyrelsen som kontrollant:  

Ejere i bestyrelsen 

◼ Bestyrelsen som ledelsesforum:     

Generel ledelseserfaring fra anden virksomhed 

◼ Bestyrelsen som ekspertforum:     

Kompetenceprofil 

◼ Bestyrelsen som parlament:  

Repræsentation 

◼ Bestyrelsen som team: 

Arbejdsfællesskab 

33 



10 samarbejdsdimensioner i bestyrelsen 

34 

◼ Engagement (involvering og åbenhed for nyt) 

◼ Aktivt lyttende (skabe tillid og forståelse) 

◼ Individualitet (give plads til unikke erfaringer og 

synspunkter) 

◼ Relationer (skabe enighed sammen) 

◼ Solidaritet (se sig som en samlet enhed) 

◼ Forståelse (skabe en fælles forståelsesramme) 

◼ Handlingsevne (sætte ting i værk) 

◼ Planlægning (forberede og spotte kritiske emner) 

◼ Magt og indflydelse (inddrage alle i beslutninger) 

◼ Åbenhed (accept af forskellighed) 



Bestyrelsessammensætningen 

– 3 perspektiver 

35 

 

◼ Governance-perspektivet 

 

◼ Kompetence-perspektivet 

 

◼ Samarbejds-perspektivet 



Bestyrelsesmøderne 

36 
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36% 
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14% 

7% 
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Udnytter medlemmernes viden

Har de rigtige ting til diskussion

Har en passende længde

Holdes med passende mellemrum

Styres effektivt

Helt enig Enig Uenig Helt uenig



Kommentarer til bestyrelsesmøderne 
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Vi kan udnytte 

bestyrelsesmedlem

mernes viden bedre 

og aktivere denne 
Jeg synes generelt, at 

møderne er både planlagt 

og eksekveret kompetent 

og effektivt 

Bestyrelsen får ikke nok indblik i ledelsens 

diskussioner. Derfor bliver diskussionerne ofte 

ikke særlig dybdegående 



Information, som bestyrelsen modtager forud 

for møderne, er: 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udsendt i god tid

Fyldestgørende

Gennemarbejdet

Relevant

Forståelig

Helt enig Enig Uenig Helt uenig



Kommentarer til informationsgrundlaget 
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Det vil være nyttigt at få 

bedre talmateriale 

frembragt vedr. 

kandidater i arbejde 
Igen kunne det være godt at 

der i materialet, vi får 

udsendt, er flere beskrivelser 

af de diskussioner, der er 

gået forud 

Materialet er 

fint og 

gennemgås på 

møderne 



Samarbejdet i bestyrelsen 
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0% 

43% 
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64% 

71% 

64% 
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29% 

36% 

29% 

36% 

14% 

7% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udnyttes det enkelte bestyrelsesmedlems
kompetencer godt nok?

Er der et godt tillidsklima i bestyrelsen?

Er drøftelserne åbne og ærlige?

Er alle medlemmer velforberedte?

Gør bestyrelsesformanden et godt stykke
arbejde?

Har bestyrelsesformanden et tilfredsstillende
samspil med ledelsen?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke



Kommentarer til samarbejdet i bestyrelsen 
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Der er kun godt 

at sige om 

formanden Vi er en meget stor bestyrelse, 

og det kan være svært at nå 

hele vejen rundt. Jeg er sikker 

på, at der ligger mange flere 

ressourcer end vi umiddelbart 

får frem 

De eksternes 

kompetencer kunne 

sikkert udnyttes 

bedre 



BESTYRELSENS  

STRATEGISKE FOKUS 

42 



Bestyrelsens involvering i strategiarbejde 
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Bestyrelsen 

nikker til 

direktionens 

oplæg 

Strategien 

fastlægges i 

samspil mellem 

bestyrelse og 

direktionen 

Bestyrelsen 

tager en aktiv 

rolle i strategi-

udviklingen 



Strategiarbejde på to niveauer 

44 Bestyrelsesseminar  

Den afgrænsede strategiudviklingsproces: 

◼ Et projekt, som gennemføres typisk med intervaller på 2-3 år 

◼ Alle sten vendes i princippet i virksomheden 

◼ Mange forskellige måder at tilrettelægge processen på med 

forskellig grad af bestyrelses- og medarbejderinvolvering 

◼ Varighed på typisk 4-6 måneder 

◼ Resultat: Et strategidokument og et nyt mind set (fælles sprog 

og holdninger) 
 

Det løbende strategiske arbejde og opfølgning: 

◼ Det daglige strategiske ledelsesarbejde og de løbende 

strategiske beslutninger 

◼ Årlig strategiseminar 

◼ Løbende rapportering i forhold til strategiske målsætninger 

 



Bestyrelsens involvering i strategiprocessen 
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Rammesætning 

 

 

Hovedretningen 

fastlægges 

Den endelige 

strategi- og 

handlingsplan 

vedtages 

Analyser og 

processer  

i og uden for 

organisationen 

Identificering og 

beskrivelse af 

strategiske 

indsatsområder 
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Beskrivelse af institutionens formål 
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◼ Alle er enige i, at man skal uddanne arkitekter, 

designere og konservatorer, og med tilknyttet 

forskning, og begge dele på højt niveau 

◼ Ca. halvdelen (primært de eksterne) betoner 

betydning af ”samfundsrelevans”, at ”man 

møder arbejdsmarkedets behov”, ”det brede 

arbejdsmarked” etc.  

◼ Den anden halvdel (primært de interne) taler 

om ”professionel praksis, kunstnerisk udvikling”, 

”at udvikle og bidrage til det danske samfund”, 

”at udvikle ny viden med forskning og 

kunstnerisk udvikling og praksis” etc. 



Hvilke opgaver bør bestyrelsen navnlig prioritere? 

47 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
Institutionsstrategi

Ledelsessikring

Risikostyring

Forretningsudvikling

Økonomistyring

Overholdelse af regler

Relationer til ministeriet

Internationalisering

DigitaliseringKvalitetssikring

Effektivisering

Pædagogisk strategi

Netværk

Omdømme

Strategiske samarbejder og
fusioner

CSR/samfundsansvar

Værdigrundlag



Kommentarer til hvilke opgaver bestyrelsen 

skal prioritere 
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Snittet mellem bestyrelsens opgaver for den daglige 

ledelses/rektoratets opgaver er centralt her. De 

punkter jeg finder bestyrelsen i mindre eller nogen 

grad skal tage sig af er væsentlige ledelsesopgaver 

for rektoratet 

Bestyrelsen har en 

opgave i at søge 

efter institutionens 

”blinde vinkler” 



I hvilket omfang prioriterer bestyrelsen 

faktisk disse opgaver? 
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Har bestyrelsen de rigtige kompetencer til at 

løse disse opgaver? 
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Ønsket prioritering, faktisk prioritering og 

kompetence sammenholdt 
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BESTYRELSESSTØRRELSE 
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Bestyrelsesstørrelse og -struktur 

53 

◼ Små bestyrelser er mere handlekraftige  

◼ Større bestyrelser kan tilføre kompetencer og 

kontakter 

◼ Negativ nettoeffekt (?!). Komité for God 

Selskabsledelse: Ikke større end alle har 

mulighed for at deltage aktivt 

◼ Formandskab og forretningsudvalg? 

◼ Andre udvalg? 

 



Bestyrelsens størrelse er passende 
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50% 50% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Helt enig Enig Uenig Helt uenig



Kommentarer til bestyrelsens størrelse 
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Størrelsen af bestyrelsen 

er sat efter muligeden for 

at få et relevant antal 

repræsentanter for de tre 

uddannelser og ud fra 

dette er størrelsen ok 

Kunne godt være en 

smule mindre 

Ideelt set har bestyrelsen færre 

medlemmer, så der i endnu 

højere grad kan udvikles et 

tillidsfuldt arbejdsfællesskab 



OPSAMLING 
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Opsummerende: I hvilken grad er du enig i 

følgende udsagn? 
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Kommentarer til den opsamlende vurdering 

58 

Man kan altid blive bedre. Jeg har 

lidt forbehold angående 

bestyrelsens størrelse og det 

praktisk operationelle, men i 

betragtning af konditionerne, så 

synes jeg generelt, at det er godt 

Jeg ved ikke, om 

vi har den rigtige 

bestyrelse. 

Mennesker som 

sidder i 

bestyrelsen er 

kompetente, men 

det bliver ikke 

udnyttet. Hvis det 

blev udnyttet 

noget bedre, så 

har vi måske den 

rigtige bestyrelse 

Bestyrelsen kender KADK på et 

overordnet plan, men personligt har jeg 

været overrasket over, at bestyrelsen i 

virkeligheden kender så lidt til KADK, og 

til hvad der rent faktisk foregår på 

institutionen 
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TAK! 

 

Jørgen Ulrik Jensen 

juj@pluss.dk 

40592355 

mailto:juj@pluss.dk
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   30. august 2019 

 Journalnr.: 41525 Ledelsessekretariatet esl 

 

 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 12. september 
2018 

 Vedr. dagsordenens punkt 6 – Bestyrelsens årsplan 2020 

Følgende emne behandles under punkt 6 – Bestyrelsens årsplan 2020: 

 

Bestyrelsen behandler hvert år på 3. ordinære møde udkast til årsplan/mødedatoer for kommende års 
arbejde.  

For 2020 foreslås følgende datoer: 

1. Møde – torsdag den 12. marts, kl. 9 - 13 

2. Møde – torsdag den 18. juni, kl. 9 - 13 

3. Møde – onsdag den 23. september kl. 12 til torsdag den 24. september kl. 13 (seminar, eksternt 
med overnatning) 

4. Møde – 10. december, kl. 9 - 13 

 
Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet den 12. september godkender årsplan/mødedatoer for 
2020. 
 

 

Bilag: 

- Intet bilag 
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