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 Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag den 14. 
december 2015 

 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 6. bestyrelsesmøde i 2015 

 
Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Philip 
de Langes Allé 10, Holmen. 

 
1. Referater godkendes og underskrives 

 
2. Bemærkninger til dagsordenen  

 
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

 
4. Meddelelser fra rektor (bilag) 

 
5. Økonomi  

a. Budget 2016 (bilag) 
b. Strategisk budget 2016-2019 (bilag) 

 
6. Konservatorskolen (bilag) 

 
7. Det fremtidige KADK 

a. Procesplan for vejen mod det fremtidige KADK 
b. Fremlæggelse af omverdensanalyse (v/Hegelund og Mose) 

 
8. Præsentation af KADK’s institutter (Konservatorskolen) v/Mikkel 

Scharff  
 

9. Bestyrelsens årsplan (bilag) 
 

10. Bestyrelsens evaluering af eget arbejde (lukket punkt) 
 

11. Eventuelt 
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for Arkitektur, Design og Konservering 

  19. november 2015 

   Journalnr.: 14191   Ledelsessekretariatet    UH 

 Referat fra møde i bestyrelsen d. 29. oktober 2015, kl. 10.00-13.00 i 
Skolerådssalen, Holmen. 

  
Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Mette Lis Andersen, Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), , Carsten Holgaard (CH), Silje 
Jørgensen (SJ). Karen Mosbech (KM), Mette Ramsgaard Thomsen, Jane Richter (JR), Anne-Louise 
Sommer (ALS). 
 
Fraværende: 
Jesper Stub Johnsen (JSJ), Ann Merete Ohrt (AMO), Debora Domela (DD). 
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Chef for Ledelsessekretariat og 
Kommunikation Kristian Rise. 
 
Referent: 
Chefkonsulent Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
Dagsorden: 

1. Referater godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor 

5. Økonomi  

5a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast (bilag) 

5b. Orientering om forslag til finanslov 2016 (bilag)  

5.c. KADK’s egenkapital  

6. Dimensionering – herunder beskæftigelsessituationen for KADK’s dimittender (bilag) 

7. Præsentation af KADK’s institutter v. institutlederne (design/fællesinst.) 

8. Eventuelt 

 
Ad 1. Referater godkendes og underskrives 
Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen bød velkommen.  Referater fra ordinært møde d. 22. juni samt 
fra strategiseminar d. 17.-18. august blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen  
Ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
Ad 3. Meddelelse fra bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformanden indledte mødet med at orientere om formålet med bestyrelsesmødet, der 
primært vil omhandle Forslag til finanslov 2016 samt udmelding om dimensionering.  
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Formanden meddelte, at rektoratet og hun havde været til møde med Uddannelsesministeren, hvor 
ministeren havde meddelt, at arkitekt- og designuddannelserne ved KADK skal dimensioneres med 
30%. Ministeren havde dermed valgt ikke at skele til Fremtidsudvalgets anbefalinger. 
 
Rektorat og formand meddelte ministeren, at en dimensionering af KADK’s arkitekt- og 
designuddannelser sammen med et 2% omprioriteringsbidrag er et voldsomt indgreb og ikke uden 
risici. KADK kan ikke, som universiteterne, skrue op for optaget på nogle uddannelser samtidig med, at 
man dimensionere på andre. På mødet fremlagde rektoratet og formand desuden følgende 
opmærksomhedspunkter over for ministeren:  

 
• Der blev udtrykt bekymring over niveauet af KADK’s egenkapital, der af Rigsrevisionen 

vurderes at være under anbefalet niveau. 
• Der blev gjort opmærksom på, at Glas- og Keramikprogrammet på Bornholm er en særlig, men 

også ressourcekrævende del af KADK’s uddannelsesportefølje. 
• Der blev gjort opmærksom på, at bygningsmassen på Konservatorskolen (Esplanaden) er 

utidssvarende, og at uddannelsen står over for et stort generationsskifte. 
• Der blev understreget, at KADK ikke som andre uddannelser modtager midler til efter- og 

videreuddannelsesområdet. 
• Der blev udtrykt bekymring over konsekvenserne af udmelding om dimensionering. 

Ministeren blev opfordret til at overveje dimensioneringsgraden. 
• Formand og rektorat præsenterede herudover ministeren for en model for talentudvikling, der 

kan være med til at styrke den kritiske masse på kandidatniveau.  
 
Ministeren var generelt positiv og lyttende, og har meddelt, at han vil være i dialog med KADK om 
ovennævnte punkter. 
 
Formanden meddelte, at der ikke er nyt fra styrelsen vedrørende de eksterne medlemmers 
beskikkelsesperiode, der udløber d. 31. januar 2016.  KADK afventer fortsat udmelding fra styrelsen. 
Bestyrelsen orienteres, så snart nyt om af- eller genbeskikkelse foreligger. 
 
Ad 4. Rektors meddelelser: 
Rektor meddelte følgende: 
 

• At faglederrollen er blevet adskilt fra institutlederrollen med henblik på at sikre et styrket 
ledelsesmæssig fokus på bl.a. KADK’s kommende strategiske indsatsområder inden for 
kvalitetsområdet og internationalisering. Peter Thule Kristensen fortsætter som fagleder på 
Arkitektskolen, mens der slås en stilling op som fagleder for Designskolen. Mikkel Schaffs 
funktion som både fagleder og institutleder er uændret.  

• At ledelsen er i gang med at udarbejde en pixibog om ledelsens roller, der vil blive præsenteret 
for bestyrelsen, når den foreligger. 

• At ledelsen som opfølgning på KADK’s APV har gennemført en række workshops om god 
omgangstone.  

• At KADK har fået en ny fælles stillingsstruktur, der nu inkluderer designskolens ansatte med 
videnskabelig baggrund (VIP). 

• At KADK i samarbejde med CBS arbejder på at etablere et kollegium for studerende ved bl.a. 
KADK og CBS. Kollegiet skal finansieres via fondsmidler. 

• At de studerende på KADK har deltaget i demonstrationer foran Christiansborg mod 
regeringens besparelse på KADK/uddannelsesområdet.  
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Mette Ramsgaard Thomsen spurgte ind til KADK’s internationaliseringsstrategi samt påvirkningen af 
arbejdsmarkedet i forhold til det relativt store optag af nordiske studerende på KADK. Rektor meddelte, 
at man er opmærksom på problemstillingen, men at optaget af nordiske studerende er reguleret, som 
en del af den nordiske samarbejdsaftale. Rektor gjorde desuden opmærksom på, at 
internationaliseringsområdet er et af de områder, der indgår i det kommende strategiarbejde. Mette 
Ramsgaard pointerede, at der ikke mangler internationaliseringsaktiviteter som sådan på KADK, men 
en samlet strategi for disse. Prorektor understregede, at det er en del af det arbejde der er i gang, og at 
KADK bl.a. har behov for at prioritere, hvilke internationale samarbejder vi ønsker at indgå i.  
 
Ad 5. Økonomi 
Ad 5.a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast  
 
Bestyrelsesformanden indledte punktet med at udtrykke stor tilfredshed med, at ledelsen i forlængelse 
af forrige års underskud og uvisheden om dimensionering mv. har gennemført en skarp styring af 
økonomi og aktiviteter på KADK.  Gennem denne indsats er lykkedes at oparbejde en buffer i forecastet 
og dermed styrke grundlaget for en sund økonomi for KADK. Samtidig henledte bestyrelsesformanden 
alles opmærksomhed på, at denne tilbageholdenhed har betydet opbremsning i aktiviteter og 
udviklingsindsats på KADK, som skal iagttages i forhold til det kommende strategiarbejde. 
 
 
Økonomichef Villy D. Jensen præsenterede herefter regnskabet for 3. kvartal samt forecast. Der var i 
2015 budgetteret med et overskud på 3 mio. kr. Regnskabet efter 3. kvartal viser et overskud på 20,3 
mio. kr., mens forventningerne for 4. kvartal viser et underskud på 8,6 mio. kr. Samlet viser 
forventningen til 2015 nu et overskud på 11,7 mio. kr. Overskuddet er genereret som følge af 
tilbageholdenhed på bl.a. løn og driftsområderne. 
 
Næstformand Mette Kynne Frandsen spurgte ind til det optimale niveau for KADK’s egenkapital set i 
forhold sammenlignelige uddannelser? Økonomichef Villy D. Jensen vurderede, at niveauet for KADK’s 
egenkapital opgjort ud fra en række risikomomenter til at være omkring 15 mio. kr. KADK’s egenkapital 
er pt. (2015) i alt 0,8 mio. kr. (ekskl. statsforskrivning på 5,4 mio. kr.). Rigsrevisionen har ikke kommet 
med anbefalinger til det konkrete niveau for KADK’s egenkapital.  
 
Carsten Holgaard roste ledelsens arbejde med økonomien, og understregede, at dette ikke kan lade sig 
gøre uden at medarbejderne også har løbet stærkt og aktivt bidraget til at holde igen. Rektor påpegede i 
den sammenhæng, at både fagmiljøer og administration har haft trange kår i 2015, og at man derfor 
også her med udgangen af året har valgt at sætte en ekstra pulje midler til rådighed, så 
fagmiljøerne/administrationen kan byde ind på gennemførelse af projekter man tidligere har været 
tilbageholdne med.   
 
Formanden konkluderede på baggrund af bestyrelsens drøftelser, at der blandt bestyrelsens 
medlemmer var stor tilfredshed med ledelsens håndtering af økonomien og det faktum, at de har udvist 
rettidigt omhu. Formanden bemærkede på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger samt bestyrelsens 
drøftelser at, det forventede overskud skal bidrage til opbygning af KADK’s egenkapital. Dette særligt 
set i lyset af KADK’s økonomiske situation samt at KADK på et tidspunkt i fremtiden forventes at skulle 
overgår til selveje. I den forbindelse er der behov for en passende egenkapital. En enig bestyrelse 
tilkendegav herefter tilfredshed med overskuddets bidrag til opbygning af KADK’s egenkapital. 
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Prorektor orienterede om, at KADK som også tidligere meddelt er kvartalsvis i dialog med styrelsen 
om KADK’s økonomi. 
 
Ad 5.b. Forslag finanslov 2016 
Økonomichef Villy D. Jensen informerede om forslag til finanslov 2016 som bl.a. indeholder en række 
generelle besparelser i form af bl.a. 9. fase af Statens Indkøbsprogram samt 2% omprioriteringsbidrag 
de næste fire år. Selvom KADK’s forskningsbevilling ikke er omfattet af omprioriteringsbidraget så 
udgør bidraget 3,7 mio. kr. i 2016 stigende til 13,9 mio. kr. i 2019. 
Forslaget om dimensionering af KADK’s arkitekt- og designuddannelser med 30% vil medføre en 
gradvis reduktion af bevillingen på 1,1 mio. kr. i 2016 stigende til 39 mio. kr. i 2023. 
 
Der er i forslaget til finansloven afsat en særbevilling, hvis udbuddet af uddannelser på Bornholm 
fastholdes.  
 
Det samlede billede viser en drastisk reduktion af KADK’s bevillinger henover de kommende år og frem 
mod 2023. Det forventes, at KADK som følge af den gradvise indfasning af de nævnte besparelser 
fortsat kan forvente et mindre overskud i 2016.   
 
Formanden vurderede, at KADK har 2015 og 2016 til at planlægge implementeringen af besparelserne 
samt sammentænke disse med KADK’s fremadrettet strategi.  
 
Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 
 
AD 5.c. KADK’s Egenkapital  
Punktet blev taget til efterretning jf. drøftelser under punkt 5.a.  
 
Ad 6. Dimensionering – herunder beskæftigelsessituationen for KADK’s dimittender  
Rektor informerede under dette punkt bestyrelsen kort om beregningsmodellerne bag 
dimensioneringen samt om de tiltag, der har været forud, undervejs og som fortsat venter i forhold til 
ministerens udmeldingen om dimensionering af KADK’s arkitekt- og designuddannelse med 30 %.  
Rektor informerede herunder om, at ledelsen, som led i det forudgående lobbyarbejde, har haft fokus 
på proaktivt at udbrede kendskabet til KADK’s udfordringer, særkende og potentialer: 
 

• Der har været holdt møder med flere af folketingets uddannelsesordførere, bl.a. besøgte den 
nuværende minister KADK i sin daværende egenskab af uddannelsesordfører for Venstre. 

• Der har i RKU-regi været arbejdet på fælles udmeldinger til minister, embedsfolk, DI’s 
designudvalg m.fl. 

• Der har været holdt møder med alle arkitekt- og designorganisationerne, og der er udarbejdet 
en fælles handlingsplan med organisationerne for at få kandidaterne hurtigere i arbejde 

• Der er afsendt brev fra aftagerpanelerne til ministeren 
 

Efterfølgende har ledelsen også været i dialog med bl.a. kommunale og regionale politiske aktører.  
Prorektor orienterede om, at ledelsen som følge af udmelding om dimensionering og 
omprioriteringsbidrag har iværksat en række analyser som skal være med til at kvalificere 
besparelserne. Ledelsen har bl.a. sat gang i et arbejde, der skal udmønte sig i en omverdensanalyse, en 
undervisningsmiljøundersøgelse samt effektivitetsanalyse af administrationen. Analyserne forventes 
færdige primo 2016. 
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Prorektor orienterede endvidere bestyrelsen om, at KADK’s dimensioneringsmodel bygger på 
bagudrettede dimittendledighedstal fra Danmarks Statistik.  Uddannelsesministeren har  i en kronik i 
Børsen d. 6. oktober oplyst, at der i 2030 vil være mere end 2100 arkitekter til rådighed for 
arbejdsmarkedet. KADK kan ikke umiddelbart genkende dette tal. En analyse som KADK har fået 
udarbejdet viser, at der i 2030 vil være mangel på arkitekter.  
 
Bestyrelsen bad om, at undersøge dette nærmere. Ledelsen vil i forlængelse heraf rette henvendelse til 
ministeret for en nærmere uddybning af beregningerne, således at de kan indgå i en nuanceret drøftelse 
af, hvor mange arkitekter og designere KADK bør uddanne i forhold til den reelle efterspørgsel fra 
arbejdsmarkedet frem mod 2030.   
 
Rektor informerede om den videre dialog og proces med ministeriet om udmøntning af 
dimensioneringen. Indfasning af dimensioneringen vil starte allerede i 2016 med 7 studerende, hvilket 
KADK kan gennemføre uden øvrige ændringer. Næste vigtige deadline for KADK er november 2016, 
hvor KADK skal udmelde antallet af uddannelsesretninger til KOT (den koordinerende tilmelding).   
 
Bestyrelsesformanden understregede, at indfasningen først forventes at ”ramme” KADK hårdt i 2018, 
hvor der skal reduceres med hhv. 60 og 41 studerende på KADK’s arkitekt- og designuddannelser. Det 
giver KADK tid til at indgå i dialog med ministeriet samt overveje og gennemtænke en plan for 
implementering inden november 2016.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter beskæftigelsessituationen. Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen 
til at orientere sig i den udsendte beskæftigelsesoversigt for 2015 (https://kadk.dk/strategi-rapporter-
og-noegletal). 

 
Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der fortsat er fokus på: 
 

• at få KADK’s kandidater ud på et bredere arbejdsmarked 
• at fortsat sikre en tæt inddragelse af KADK’s aftagere samt 
• at der fortsat er fokus på udviklingen i de beslægtede uddannelser.     

 
Bestyrelsesformanden opfordrede til, at der i december sættes tid af til en grundig orientering af 
bestyrelsen, så alle er klædt på til de kommende drøftelser. Det forventes, at bestyrelsen i foråret sætter 
en dag af til opsamling og strategiske drøftelse af dimensionering og igangværende analyser m.v. 
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Ad 7. Præsentation af KADK’s institutter 
Det blev på et tidligere bestyrelsesmøde aftalt, at alle KADK’s institutter skulle præsentere deres arbejde 
for bestyrelsen, således at bestyrelsen har et mere indgående kendskab til det arbejde der pågår.  

 
Denne gang var det Institut for Visuel Design, Institut for Produktdesign samt Institut for 
Bygningskunst og Design.  
 
Efter fremlæggelsen takkede en samlede bestyrelse institutlederne for præsentationerne 
(præsentationerne vil være tilgængelige på KADK’s intranet).  
 
Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde, og opfordrede afslutningsvis institutlederne til at have 
et skarpt blik på de enkelte programmers konkrete beskæftigelsessituation og arbejdsmarkedsrelevans. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Bestyrelsesformanden orienterede om, at der vil blive udsendt plan for mødedatoer for 2016 snarest 
efter mødet. 
 
Ingen yderligere bemærkninger 
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 Meddelelser fra rektor 

 Vedrørende dagsordenens punkt 4 
Bilag vedrørende siden sidst 

KADK siden sidst 
 

• Valg til Bestyrelse, Fagligt råd og Studienævn:  
 
Følgende er pr. den 1. februar 2016 valgt:  
 

Til bestyrelsen: 
 

 For VIP-medarbejdere på Arkitektskolen: Anders Abraham (suppleant Kjeld Windum) 
 For VIP-medarbejdere på Designskolen: Ann Merete Ohrt (suppleant Malene 

Kristiansen) 
 For VIP-medarbejdere på Konservatorskolen: Jane Richter (ingen suppleant) 
 For de studerende på KADK: Josephine Nørtoft Saabye (ingen suppleant) og Lisbeth 

Dam (suppleant Julie Bjørg Raith) 
 For TAP-medarbejderne på KADK: Ole Sørensen (suppleant Gitte Lunde Jørgensen) 

 
Til det faglige råd (kun valg af studerende): 
  

 Arkitektskolen: Elise Aida Cappelen Schultz (suppleant Mikkel Møller Roesdahl) 

 Designskolen: Ingen kandidatanmeldelser/kandidatlister modtaget 

 Konservatorskolen: Ingen kandidatanmeldelser/kandidatlister modtaget 
 

Til studienævnene (kun valg af studerende):  

 Arkitektskolen: Josephine Nørtoft Saabye (ingen suppleant) 
 Designskolen: Ida Louise Dybdal (ingen suppleant), Julie Bjørg Raith (suppleant 

Monica Stemann Nielsen), Anna Therese Sirenius (ingen suppleant) og Mika Soervik 
(ingen suppleant) 

 Konservatorskolen: Ingen kandidatanmeldelser/kandidatlister modtaget 

 
• KADK’s aftagerpaneler: De tre skolers aftagerpaneler holder p.t. årets sidste møder, hvor 

bl.a.  de planlagte besparelser/dimensionering er på dagsorden 

• Vi har siden 2011 varetaget biblioteksfunktioner for Den Danske Scenekunst Skole (DDSKS). I 
2015 er DDSKS fusioneret med en fem danske sceneskoler placeret forskellige steder i landet. 
KADK varetager som ekspertkonsulenter at afdække hvad der skal til for at udnytte alle 
bibliotekssamlinger, hvor arbejdet munder ud i en række konkrete anbefalinger som 
ledelserne på DDSKS og evt. KADK skal tage stilling til. 
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• Biblioteket har med afsæt i KADK´s strategi udviklet en plan for at komme tættere på 
uddannelserne for at styrke de studerendes kompetencer fra bachelor til ph.d. niveau. Det har 
nu konkret udmøntet sig i det første kursus på Ph.d.-skolen i informationskompetencer og 
ophavsret. Det er en stor succes og der er allerede venteliste på næste kursus.  
 

• Et team af KADK's arkitektstuderende og tømrerlærlinge fra Københavns Tømrerlaug har fra 
30. november til 4. december haft bygget og udstillet en "generisk bocelle" - en fleksibel 
studiebolig - på Rådhuspladsen i København. Projektet har på håndgribelig vis forenet 
forskning og uddannelse med praksis og industri.  
 

• Arkitektforeningen og KADK har i fællesskab afholdt symposium med debat om den danske 
provins, hvor forskere, studerende og politikere kunne diskutere provinsens tilstand og 
udviklingspotentialer anno 2015. 
 

• Det har været et ønske fra studerende og medarbejdere at styrke den interne kommunikation. 
Det udmønter sig nu bl.a. ved at vi implementere et nyt informationssystem med infoskærme i 
fællesarealer, som kantine, cafe, uden for auditorier og i receptionen. Det er under overvejelse 
senere at opsætte informationsskærme på institutterne. 
 

• Vi har gennemført en stor ombygning af tagetagen i Søndre Kontorbygning, der huser IBBL. 
Det er afsluttet med et godt resultat, der tilvejebringer 35 nye studieplader og 4 nye 
medarbejderpladser. Bygherren er Bygningsstyrelsen (udlejer). 
 

• Vi har hen over efteråret etableret videokonferencefaciliteter med henblik på 
parallelundervisning er færdiggjort i et Auditorium i Meldahls Smedje og på 
Bornholm. Samtidig er der etableret mulighed for optagelse og streaming af forelæsninger i 3 
auditorier i Meldahls Smedje, herunder i Festsalen.  
 

• Der afholdes hver onsdag morgensang på biblioteket for alle de medarbejdere som ønsker at 
være med. 10 minutter med højt humør.  
 
 

• Uddeling af priser: 
o Den 5. november blev ICOPAL-prisen uddelt i festsalen, Holmen. Åbningstalen blev 

foretaget af Lene Espersen, Danske Ark. Ellen van Loon var inviteret til at holde 
festforelæsningen: ”From Conception to Construction”. 

o Designstuderende Emil Lagoni Valbak har vundet titlen som DesignTalent 2015, da 
der torsdag den 19. november blev afholdt Danish Entrepreneurship Award 2015 i 
Fredericia.  

o Emil Lagoni Valbak, designer fra kandidatprogrammet Møbel, og Birgitta Marie 
Fontél fra Industriel Design er blevet tildelt 15. Juni Fondens hæderspris på 
40.000 kr. til nydimitterede kandidater fra Kunstakademiets Designskole.  

o Designstuderende Christian Juhl Christensen løb d. 19. november med det 
traditionsrige Grete Jalk-legat. 

 
• Adjungeret Professor: Den 30. november holdt adjungeret professor Kristine Jensen 

tiltrædelsesforelæsning på Arkitektskolen.  
 

• Ph.d.-stipendium:  
 Det Frie Forskningsråd har bevilget et ph.d.-stipendium til arkitekt Albert Algreen-

Pedersen til projektet ”Patinering og nedbrydning - Detaljering og materialesætning 
af arkitekturoverflader”. 

 Innovationsfonden har bevilget et ErhvervsPhD i samarbejde mellem CINARK og 
Henning Larsens Tegnestue om ”Det nye facadeparadigme Recycling – upcycling – 
disassembly i facadedesign” 

 
• Åbent hus: Konservatorskolen holdt – velbesøgt - ”Åbent hus”-arrangement 13. november 

for alle interesserede som en del af en oplysningskampagne i forbindelse med optagelse på 
Konservatorskolens bacheloruddannelse i foråret 2016. Studerende på konservatorskolen 
inviterede d. 17. november til et særskilt åbent hus for KADK’s arkitekt- og designstuderende. 
 

• KADK julemarked: Den 29. november blev det årlige KADK julemarked afholdt. Igen i år 
var julemarkedet en succes og havde et stort antal besøgende.  
 

• Andre nyheder: Se flere nyheder samt læs om kommende arrangementer på www.KADK.dk  

2/2 



 
 

 

 
 
 

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

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   4. december 2015 

 Journalnr.: 15900 Ledelsessekretariatet ESL 

 

 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. december 
2015 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 
Økonomi 

Følgende emner behandles under punkt 5 - Økonomi: 

• 5a. Budget 2016    

• 5b. Strategisk budget 2016 - 2019 

5a. Budget 2016 (bilag)  
Forslag til finanslov for 2016 er grundlaget for udkast til budget 2016. Forslaget til budget 2016 viser et 
overskud på 2,0 mio. kr. på grundlag af indtægter på 301,5 mio. kr. og omkostninger på 299,5 mio. 
kr.  Overskuddet bidrager til genopbygning af egenkapitalen, som efter 3. kvartals prognose forventes at 
udgøre 18,0 mio. kr. ultimo 2015 (incl. Statsforskrivning på 5,4 mio. kr.).  Udkast til budget 2016 
indeholder foruden midler til den vanlige drift og faglige udvikling også midler til både 
strategiudvikling og implementering af den kommende plan for dimensionering samt midler til 
imødegåelse af uforudsete udgifter. 
 
5b. Strategisk budget 2016 – 2019 (bilag) 
Strategisk budget 2016-2019 er også udarbejdet på grundlag af forslag til finanslov for 2016. Det 
strategiske budget er udarbejdet for at vise effekten af omprioriteringsbidraget og dimensioneringen af 
arkitekt- og designuddannelserne på KADK. Omprioriteringen har effekt fra 2016 og frem til 2019, 
mens dimensionering har effekt helt frem til 2023. Arbejdet med besparelserne og dimensionerings-
planen tænkes i første omgang at række frem til 2019, hvor det årlige finansieringsbehov vil være 21,9 
mio. kr.  

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

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet under pkt. 5a godkender budgettet for 2016. 

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet under pkt. 5b godkender, at den økonomiske 
målsætning for implementering af omprioritering og dimensionering under de nuværende 
budgetforudsætninger skal have et 4-årigt sigte og resultere i en samlet besparelse på 21,9 mio. 
kr. 

Bilag: 

- Bilag til 5.a: Budget 2016 

- Bilag til 5.b: Strategisk budget 2016 - 2019  

 
Sagsbehandler: VDJ 
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 Udkast til KADK’s budget 2016 
 

 

De seneste år har været var præget af fusionsaktiviteter og ikke mindst udvikling af en ny og bedre øko-

nomistyring. Efter underskud i 2013-2014 er vi nu ved at vende økonomien med et forventeligt over-

skud i 2015. Budgettet 2016 er derfor udarbejdet med afsæt i en mere robust økonomi. 

  

I det næste år skal de nye uddannelsesprogrammer udrulles yderligere, og til sommer får vi afgængere, 

der har gennemgået begge år på de nye kandidatprogrammer. Det er ambitionen, at de nye kandidaters 

tilknytning til erhvervene trappes op med bl.a. styrket karrievejledningen, styrket praktik og i det hele 

taget flere samarbejder mellem erhverv og KADK. 

  

Sideløbende hermed skal der fortsat investeres i det meget omfattende arbejde med kvalitetsudvikling 

med henblik på en institutionsakkreditering. Indsatsen tilføres flere ressourcer ved at frigøre faglederne 

på arkitektur og design til at kunne fokusere på kvalitetsarbejdet. Skolernes indsats understøttes af et 

nyt administrativt kvalitetsteam. 

  
Helt særligt bliver 2016, idet vi her kommer til at forberede den forestående 30 procent dimensionering 

med dertil knyttet bortfald af 30 procent bevillingerne på uddannelserne og 8 procents besparelse til 

regeringens omprioritering. Det omfattende arbejde vil løbe frem til efteråret, og skal munde ud i en 

robust plan for et dimensioneret KADK. I processen vil der blive inddraget eksterne konsulenter, 

således at vi får kvalificeret input til vores muligheder for at optimere økonomien. Det må forventes, at 

vi i efteråret 2016 vil påbegynde de første faser af en plan for omkostningsreduktioner.   

 

Udkast til budget 2016 for KADK i Tabel 1 er baseret på Forslag til Finanslov (FFL) 2016 og Uddan-

nelsesministeriets orienteringen om finanslovsforslaget. Forslaget til budget 2016 viser et overskud på 

2,0 mio. kr. på grundlag af indtægter på 301,5 mio. kr. og omkostninger på 299,5 mio. kr. På de faglige 

områder og de centrale udviklingsmidler er budgettet reduceret med i alt 6,0 mio. kr. i forhold til 2015. 

Samtidig er der ekstraordinært afsat 4,0 mio. kr. til imødegåelse af udgifter i forbindelse med den kom-

mende dimensioneringsplan. Overskuddet på 2,0 mio. kr. bidrager til opbygning af egenkapitalen, 

således at KADK rustes til en kommende overgang til selveje.  
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Indtægter 
Bevilling 

Bevillingen på forslaget til finansloven udgør 272,6 mio. kr. i 2016, hvilket er på niveau med bevillingen 

i 2015. De største ændringer på forslaget til finanslov 2016 er udmøntning af finanslovsreserven i 2016-

2019, 2% reduktion til omprioriteringsbidrag og indfasning af dimensioneringen af KADK’s uddannel-

ser.  

 

Udmøntning af finanslovsreserven 2016-2019 fjerner den stigende usikkerhed i forhold til omfanget af 

tilbageførsel og de krav, som måtte følge med tilbageførslen. Hermed er ordningen med årlig overførsel 

til finanslovsreserven som vi kender den i dag stoppet. 

 

Den nye regerings omprioriteringsbidrag på 2% af bevillingerne (forskning undtaget) i 2016 stigende til 

8% i 2019 rammer KADK med 3,7 mio. kr. i 2016 stigende til 13,9 mio. kr. i 2019.  

 

Regeringen har besluttet at dimensionere KADK’s arkitekt- og designuddannelser med 30% med en 

gradvis indfasning over de næste 8 år. Det betyder en reduktion af bevillingen i 2016 på 1,1 mio. kr. 

stigende til 39,3 mio. kr. i 2023, hvor dimensioneringen er fuldt indfaset. 

 

Tabel 1. Budget 2016 for KADK baseret på FFL 2016  1)
Mio. kr. (løbende priser) B 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019
Bevilling  2) 267,2 264,1 262,2 256,9 252,1 247,2
Finanslovsreserve 3) 8,2 8,2 14,6 20,4 24,7 29,3
9. fase af Statens Indkøbsprogram 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
2% omprioriteringsbidrag   4) 0,0 0,0 -3,7 -7,3 -10,6 -13,9
Bevilling før dimensionering 275,4 272,3 272,6 269,5 265,7 262,1
Øget bevilling til forskning 2016 5) 2,0
Opretholdelse af udbud i Nexø 6) 0,2 0,7 1,5 2,7
Dimensionering 6) -1,1 -4,4 -9,9 -17,0
Bevilling efter dimensionering 275,4 272,3 273,7 265,8 257,3 247,8
Salg og andre indtægter 11,4 13,3 12,6 12,6 12,6 12,6
Eksternt finansierede projekter 17,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Indtægter i alt 304,3 300,8 301,5 293,6 285,1 275,6
Løn 163,2 155,1 161,7 161,7 161,7 161,7
Husleje 48,7 49,1 49,8 49,8 49,8 49,8
Øvrig drift 66,0 65,1 68,0 64,0 64,0 64,0
Afskrivninger 5,9 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9
Eksternt finansierede projekter 17,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Omkostninger i alt 301,3 289,0 299,5 295,5 295,5 295,5

Finansieringsbehov 7) -3,9 -12,4 -21,9

Årets resultat 3,0 11,7 2,0 2,0 2,0 2,0
1)  2015 er i  årets priser, mens 2016 ti l  2023 er i  PL-niveau 2016.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,2 mio. kr. efter 2018
3) Finanslovsreserven er fuldt udmøntet på FFL16.
4) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget
5) Øget bevil l ing ti l  forskning i  2016 (I alt 4,0 mio. kr.) er ikke udmøntet endnu. Her antages 50 pct. ti l  KADK
6) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø er ikke indregnet under KADK på Finanslovsforslaget.
7) Besparelseskravet er udarbejdet således, at egenkapitalen opbygges gradvist.

2/4 



 

 
 

  
 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

Der ventes tilført 2 mio. kr. til styrkelse af forskningen inden for design og arkitektur. Det svarer til 50% 

af en afsat bevilling på 4,0 mio. kr. til KADK, Designskolen i Kolding og Arkitektskolen i Aarhus. 

 

Der er tilført en bevilling til opretholdelse af udbud af Glas- og Keramikuddannelsen på Bornholm. 

Bevillingen på 6,2 mio. kr. indfases i takt med dimensioneringen (8 år) under forudsætning af opret-

holdelse af det nuværende udbud af uddannelserne. I 2016 udgør bevillingen 0,2 mio. kr. 

 

Bevillingen er desuden reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af 9. fase af Statens Indkøbsprogram.  

 

Salg og andre indtægter 

Indtægter på i alt 12,6 mio. kr. stammer fra deltagerbetaling på efter- og videreuddannelse, salg af 

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

samarbejdsaftaler. I forhold til budgettet for 2015 er indtægterne fra deltagerbetaling på efter- og 

videreuddannelse forøget med 1,0 mio. kr. som følge af den nye diplomuddannelse i Design. 

 

Eksternt finansierede projekter 

I 2016 forventes omsætningen på de eksterne finansierede projekter at blive 15,2 mio. kr. Budgettet er 

fastsat med udgangspunkt i den forventede omsætning på området i 2015. På forslaget til finanslov for 

2016 er bevillingerne til forskningsrådene reduceret, og derfor må det forventes at blive vanskeligere at 

opnå samme niveau af bevillinger herfra. For at understøtte øget ekstern finansiering har KADK dog i 

2015 etableret en ordning, hvor en del af indtægterne fra overhead svarende til ca. 1,0 mio. kr. føres 

tilbage til de faglige miljøer med henblik på at understøtte arbejdet med nye ansøgninger. 

I udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet er omsætningen på eksternt finansierede projekter 

i perioden 2015 til 2017 aftalt at skulle stige med 5% om året. For 2016 ville det betyde en omsætning på 

19,5 mio. kr. Drøftelser med ministeriet oven på de store besparelser har da også indikeret en åbning i 

forhold til at genforhandle visse af udviklingskontraktens mål. KADK vil i den forbindelse søge at få 

fastsat et mere realistiske på mål for omsætningen på den eksternt finansierede forskning.  

 

Omkostninger 
Omkostningerne i budgettet er fra 2016 reduceret med 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2015. Af 

hensyn til de fremtidige besparelseskrav samt behov for opbygning af egenkapitalen jf. ovenfor er der 

reduceret med 6,0 mio. kr.: 1,0 mio. kr. på arkitektur, 0,8 mio. kr. på design, 0,1 mio. kr. på konserver-

ing, 1,0 mio. kr. på afskrivninger og 3,1 mio. kr. på administration og udviklingspuljer. Samtidig er der 

afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til imødegåelse af udfordringerne ved den kommende dimensionerings-

plan. 

 

Lønninger 

I 2016 er udgifterne til løn på i alt 161,7 mio. kr. I lønbudgettet er der indregnet en regulering af lønnen 

pr. 1. april med 0,8%. Som følge af den generelle tilbageholdenhed udgør de forventede udgifter til løn i 

2015 udgør 155,1 mio. kr. Lønbudgettet for 2016 er dermed lidt over de forventede lønudgifter i 2015.  

 

I lønbudgettet er der medtaget en udviklingspulje til bl.a. nye strategiske ansættelser af fagleder til 

design, chef til efter- og videreuddannelse, samt en konsulent til kvalitetsarbejde. 
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Husleje 

Huslejen udgør i 2016 49,8 mio. kr. i forhold til 49,1 mio. kr. i 2015. Ved siden af de generelle stigninger 

i huslejen har der i 2015 været to ombygningsprojekter, som i en vis udstrækning finansieres gennem 

øget husleje. 

 

Øvrig drift 

Budget 2016 rummer udgifter til øvrig drift på 68,0 mio. kr. Budgettet indeholder bl.a. 1,6 mio. kr. til 

kompetenceudvikling, hvoraf 0,7 mio. kr. er til central strategisk kompetenceudvikling som fx pædago-

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

bevilling i løbet af budgetåret, tyveri, erstatninger, evt. øget lønudvikling og andre uforudsete hændel-

ser. Der er desuden afsat ca. 4 mio. kr. på driften til understøttelse af arbejdet med strategien og udvik-

lingskontrakten med ministeriet og udvikling af en plan for dimensioneringen. Til gennemførelse af 

dimensioneringsplanen er der som tidligere anført afsat 4,0 mio. kr. i 2016. 

 

Der er fortsat fokus på minimering af de administrative udgifter. I 2015 er der således iværksat en 

række analyser af de administrative funktioner med henblik på tilpasning af de administrative udgifter 

til de fremtidige lavere bevillinger. 

 

Afskrivninger 

Afskrivningerne er reduceret til 4,9 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i budgettet for 2015. Det reducerede 

niveau hænger bl.a. sammen med bygningsprojekter i 2015, som finansieres over huslejen frem for 

afskrivninger.  

 

Egenkapitalen 
Budgettets betydning for egenkapitalen fremgår af tabel 2. Med et forventet overskud i 2015 på 11,7 

mio. kr. jf. prognosen efter 3 kvartal 2015 vil egenkapitalen i 2015 være bragt op på 18,0 mio. kr. Over-

skud i 2016 på 2,0 mio. kr. vil forøges yderligere til 20,0 mio. kr. inkl. statsforskrivningen på 5,4 mio. 

kr. Det vil gøre KADK stærkere rustet til en kommende overgang til selveje. Det præcise niveau for 

egenkapitalens størrelse under et selvejet KADK er ikke endelig fastsat. 

 

 
 

 

Usikkerheder i budgettet 
Usikkerhederne i budgettet for 2016 knytter sig ikke længere til implementering af den nye faglige 

struktur, og de administrative systemer er nu også velfungerende jf. de seneste rapporter fra Rigs-

revisionen. Usikkerhederne i 2016 vedrører primært udmøntningen af dimensioneringsplanen, even-

tuelle rammereduktioner i løbet af finansåret og omfanget af arbejdet med kvalitetsudviklingen. De 

store usikkerheder knytter sig til den langsigtede udvikling i KADK’s bevilling efter omprioriterings-

bidrag og dimensionering af KADK’s arkitekt- og designuddannelse.  

Tabel 2. Egenkapitalen for KADK baseret på Q3 prognosen og FFL 2016
Mio. kr. B 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019
Primo opgørelse 6,3 6,3 18,0 20,0 22,0 23,9
Forventet resultat 3,0 11,7 2,0 2,0 2,0 2,0
Ultimo opgørelse 9,3 18,0 20,0 22,0 23,9 25,9
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.
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 Udkast til KADK’s strategiske budget 2016-2019 
 

På forslaget til finanslov for 2016 bliver KADK’s bevilling gradvist reduceret frem mod 2023 som følge 

bidrag til regeringens omprioriteringspulje og dimensioneringen af arkitekt- og designuddannelserne 

med 30%. Tabel 1 viser udviklingen i bevillingen sammenholdt med et uændret udgiftsniveau frem til 

2023. Med et årligt overskud på 2,0 mio. kr. fra 2017 til 2023 viser tabellen, at der skal finansiering på i 

alt 40,7 mio. kr. på budgettet i 2023.  
 

 
 

I tabel 2 ses de årlige budgetters betydning for egenkapitalen. Med det forventede overskud i 2016 og de 

budgetterede overskud i årene 2016 til 2023 vil der være en solid egenkapital på 33,8 mio. kr. i 2023.  

 

 
 

De reducerede bevillinger kommer blandt andet fra nedgang i optaget af studerende på arkitektur- og 

designuddannelsen. Tabel 3 viser en gradvise reduktion på i alt 444 studerende frem mod 2023. 

 

Tabel 1. Budget 2016-2023 for KADK baseret på FFL 2016  1)
Mio. kr. (løbende priser) B 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bevilling  2) 267,2 264,1 262,2 256,9 252,1 247,2 247,2 247,2 247,2 247,2
Finanslovsreserve 3) 8,2 8,2 14,6 20,4 24,7 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
9. fase af Statens Indkøbsprogram 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
2% omprioriteringsbidrag   4) 0,0 0,0 -3,7 -7,3 -10,6 -13,9 -13,9 -13,9 -13,9 -13,9
Bevilling før dimensionering 275,4 272,3 272,6 269,5 265,7 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1
Øget bevilling til forskning 2016 5) 2,0
Opretholdelse af udbud i Nexø 6) 0,2 0,7 1,5 2,7 4,2 5,4 6,1 6,2
Dimensionering 6) -1,1 -4,4 -9,9 -17,0 -25,3 -33,9 -38,7 -39,3
Bevilling efter dimensionering 275,4 272,3 273,7 265,8 257,3 247,8 241,0 233,6 229,5 229,0
Salg og andre indtægter 11,4 13,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Eksternt finansierede projekter 17,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Indtægter i alt 304,3 300,8 301,5 293,6 285,1 275,6 268,8 261,4 257,3 256,8
Løn 163,2 155,1 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7
Husleje 48,7 49,1 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
Øvrig drift 66,0 65,1 68,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Afskrivninger 5,9 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Eksternt finansierede projekter 17,5 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Omkostninger i alt 301,3 289,0 299,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5 295,5

Finansieringsbehov 7) -3,9 -12,4 -21,9 -28,7 -36,1 -40,2 -40,7

Årets resultat 3,0 11,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1)  2015 er i  årets priser, mens 2016 ti l  2023 er i  PL-niveau 2016.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,2 mio. kr. efter 2018
3) Finanslovsreserven er fuldt udmøntet på FFL16.
4) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget
5) Øget bevil l ing ti l  forskning i  2016 (I alt 4,0 mio. kr.) er ikke udmøntet endnu. Her antages 50 pct. ti l  KADK
6) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø er ikke indregnet under KADK på Finanslovsforslaget.
7) Besparelseskravet er udarbejdet således, at egenkapitalen opbygges gradvist.

Tabel 2. Egenkapitalen for KADK baseret på Q3 prognosen og FFL 2016
Mio. kr. B 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Primo opgørelse 6,3 6,3 18,0 20,0 22,0 23,9 25,9 27,9 29,8 31,8
Forventet resultat 3,0 11,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ultimo opgørelse 9,3 18,0 20,0 22,0 23,9 25,9 27,9 29,8 31,8 33,8
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.
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Bevillingsreduktionen som følge af dimensionering bygger på opgørelse af ledigheden blandt dimit-

tenderne fra de to uddannelser. Om 3 år skal der formentlig foretages en ny måling af ledigheden blandt 

dimittenderne, der efter planen skal danne grundlag for en fornyet vurdering af dimensioneringen. 

Optaget på uddannelserne og dermed bevillingen kan til den tid ændres både op og ned. Derfor vil det 

være fornuftigt at tilrettelægge arbejdet med de reducerede bevillinger i perioder af 4 år. I den nuvær-

ende situation vil det sige periode fra 2016 til 2019. 

 

En del af finansieringsbehovet vil eventuelt kunne imødekommes ved iværksættelse af nye indtægts-

skabende aktiviteter i form af fx øget efteruddannelse eller ministeriets annoncerede elitesatsning. I det 

nuværende strategiske budget er der ikke indlagt sådanne aktivitetsstigninger. 

 

KADK skal i 2016 udarbejde en samlet plan for implementering af dimensioneringen og omprioritering-

en. På det grundlag indstilles det til bestyrelsen at beslutte, at den økonomiske målsætning for dimen-

sioneringsplanen for KADK under de nuværende budgetforudsætning skal have et 4-årigt sigte og resul-

tere i en samlet årlig besparelse på 21,9 mio. kr. i 2019. 

Tabel 3. Finanslovsstuderende
P 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Arkitektur 903 895 873 835 787 730 672 639 635
Design 598 593 578 554 522 485 446 425 422
Nedgang total 13 50 112 192 286 383 437 444
Bemærk: Der foreligger ikke en endelig profil  på finanslovsstuderende, så der er reduceret relativt i  forhold ti l  dimensioneringen på bevil l ingen
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. december 
2015 

 Vedr. dagsordenens punkt 6 
Konservatorskolen 

 
Følgende emner behandles under punkt 6: 

 Notat vedr. Kunstakademiets Konservatorskole 

Konservatorskolen 

Der henvises til det vedlagte bilagsnotat for yderligere information vedr. Konservatorskolen 

Indstilling: 

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om notat om Kunstakademiets Konservatorskole 

Bilag: 

- Bilag til punkt 6: notat vedr. Konservatorskolen 

Sagsbehandler: SLAW 
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 Notat vedr. Kunstakademiets Konservatorskole 

 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 

  
Kunstakademiets Konservatorskolen (KK) har en fagligt stærk uddannelse, hvor beskæftigelse for 
kandidaterne er gode og der hos aftagerne generelt er tilfredshed. 
  
Til gengæld presses skolens strukturelle rammer. Udfordringerne går tilbage fra før fusionen, hvor 
KK´s tidligere rektor gjorde Kulturministeriet opmærksom på, at de faldende bevillinger på KK gjorde 
det umuligt fremadrettet at drive skolen. Efterfølgende blev KK fusioneret sammen med de to øvrige 
skoler ind i KADK. Det har været det nye rektorats ambition, at fusionens stordriftsfordele kunne 
neutralisere KK´s langsigtede økonomiske problem, men idet både arkitekt- og designuddannelserne 
dimensioneres bliver det markant vanskeligere.  
  
Forruden de driftsøkonomiske udfordringer har KK et presserende generationsskifteproblem idet 60 
procent af medarbejderne er over 60 år (9 medarbejdere). Idet der skal rekrutteres i meget 
specialiserede områder bliver det nødvendig at igangsætte et større antal phd. studerende de 
kommende år.    
  
KK er placeret i lokaler på Esplanaden/Amaliegade, som er ufleksible og svære at udnytte maksimalt. 
For eksempel er det vanskeligt at undervise store hold af studerende. Der er desuden brug for 
investering i laboratorieudstyr for at bringe undervisning og forskning op på niveau. På grund af 
dimensioneringen vil der på lang sigt blive ledige kvadratmeter på Holmen, hvorfor en flytning kan 
komme på tale.  På kortere sigt har KADK har indledt sondering med udlejer om forlængelse af 
lejekontrakten, der kan af opsiges af lejer med krav om KK fraflytning sommeren 2018. 
  
Rektoratet har indledt en dialog med styrelsen om ovenstående problemstillinger. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. december 
2015 

 Vedr. dagsordenens punkt 9 
Bestyrelsens årsplan 2016 

Følgende emner behandles under punkt 9: 

• Bestyrelsens årsplan 2016 

 
Bestyrelsens årsplan 2016 

Der henvises til det vedlagte bilagsnotat for yderligere information om årsplanen.  

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet under pkt. 9 godkender årsplanen for 2016, dog med 
det forbehold, at der løbende i løbet af 2016 kan ske justeringer. 

Bilag: 

- Bilag til pkt. 9: bestyrelsens årsplan for 2016 
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Bestyrelsens årsplan 2016                                                version af 4. december 2015 
 

Dato Tidspunkt Emner 
Mandag den 
29. februar  

09:00 til 13:00 Årsrapport 2015  
 
Status: Proces for det fremtidige KADK 
 
Status: Udviklingskontrakt 2015-2017 
 
Præsentation af Arkitektskolen  
 

Tirsdag og 
onsdag den 
21. – 22. juni  
 

15:00 til 12:00  Strategiseminar med overnatning 
 
Ordinært møde inkl. regnskab - første kvartal 
 
Visionswork-shop - Det fremtidige KADK 
 

Mandag den 
26. 
september  

10:00 – 13:00 Regnskab - andet kvartal  
 
Vision og plan for det fremtidige KADK 
 
Beskæftigelsesoversigt 2016 
 
Mødeplan 2017 

 
Onsdag den 
14. december  

10:00 – 13:00 Regnskab - Tredje kvartal  
 
Budget 2017  
 
Bestyrelsesevaluering 
 
Bestyrelsens årsplan 2017 
 

   

 

 
 
Andre aktiviteter: 
Torsdag den 1. september (tidspunkt kommer senere) skoleåbning med taler fra formand og 
rektor 
 
Bestyrelsen er desuden meget velkomne til dimissionsarrangementer m.v. 
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