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 Bestyrelsens internat: Et døgn med fokus på KADK  - plan for begge dage 
 Afbud fra: Lisbeth Dam og Josephine Saabye 

Christian Bason deltager kun en del af tiden 

26. september 12.00 – 22.00 
 

12.00 – 
13.00 
 

Frokost  

 

13.00 – 
14.00 

Ordinært 
bestyrelsesmøde 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Nyheder fra bestyrelsesformand/rektor (bilag) 
4. Halvårsregnskab og prognose for 2017 (bilag) 
5. Opfølgning på bestyrelsesevaluering 
6. Godkendelse af ny valgstatut (bilag) 
7. Bestyrelsesmøder i 2018 (bilag) 
8. Evt. 
 

 

14.00 – 
15.30  
 

Institutterne og 
deres udvikling  

Hver institutleder præsenterer hvordan der konkret 
arbejdes med Handlingsplanen 

15.30 – 
16.00 

Pause  

16.00 – 
18.30  
 

Fortsat: 
Institutterne og 
deres udvikling 

 

18.30 – 
19.00 

Pause 
 

 

19.00 – 
20.30 
 

Middag  

20.30 – 
22.00 

Aftenarrangement Fokus på kunstnerisk udviklingsarbejde 
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27. september 08:30- 13:00 
 

8.30 – 
10:30 

Ny strategisk 
Rammekontrakt 
og revidering af 
Strategi/vision 
 
 

Første drøftelse af:  
1) Strategisk rammekontrakt 2018-2021 (bilag) 
2) Revideret strategi/vision 2018-2021 (bilag) 
3) Strategisk budget herunder egenkapitalens størrelse 

(bilag) 
 
Bilag:  Opdateret bilag fra bestyrelsesmødet juni med 
baggrund og procesplan for strategisk rammekontrakt 
2018-2021  
 
Bilag: Strategi/Vision 2013-2015 med bemærkninger og 
spørgsmål  
 
Bilag: Udkast til strategisk budget 2018-2021 
 
Bilag: Bilag/baggrundsnotat om egenkapitalens størrelse. 
 

10.30 – 
12.00 

Departementschef 
A. Gersing 
 

Tendenser indenfor politiske og styringsmæssige 
tendenser.   

12.00 – 
13.00 

Frokost  
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 Referat fra andet ordinære bestyrelsesmøde på KADK, 
Holmen 

 Dato: mandag den 19. juni 2017, kl. 09-13 på KADK, Holmen  
 
Deltagere: Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Dan Stubbergaard (DST), Jesper Stub 
Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Mette Kynne Frandsen (MKF), Mette Lis Andersen (MLA), Ole 
Sørensen (OSO), Lisbeth Dam (LD), Christian Bason (CB) 
  
Fraværende: Anne-Louise Sommer (ALS), Jane Richter (JR), Josephine Nørtoft Saabye (JNS) 
 
Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Chef for 
Kommunikation og Ledelsessekretariat Søs Holmdal (SHOL), Chef for Økonomi og HR Villy Dahl 
Jensen (frem til og med pkt. 3) 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 
 
Dagsorden 
 
Den 19. juni 2017, kl. 9-13 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat 

2. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor 

3. Økonomi – 1. kvartals regnskab 

4. Strategi og udvikling  

a) Særlig fokus på projektet Kvalitetsarbejdet/akkreditering 

b) Særlig fokus på projektet KADK tema - FNs 17 bæredygtighedsmål 

c) Særlig fokus på projektet Dimittender i arbejde 2017 - portal 

d) Status på den samlede udviklingsportefølje 

e) Proces for strategisk rammekontrakt 2018-2021 

5. Plan for bestyrelsesseminar, 26. og 27. september 2017 

6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (lukket punkt)  

7. Eventuelt 

 

Referat 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat  

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen og orienterede om dagens møde. 

 

Dagsorden blev herefter godkendt. 

 

Referatet fra mødet den 8. marts 2016 blev godkendt. 
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Ad. 2. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor  

MLA orienterede om deltagelsen på det årlige uddannelsesdøgn. Emnet var digitaliseringens betydning 

for vores fremtid og der var internationale oplægsholdere. Vi har en minister, der sætter viden og 

uddannelse meget højt.  

 

Der er lagt op til en ny styringsmodel i rammeaftalerne, hvor MLA har deltaget i et første orienterende 

møde, og det første egentlige forhandlingsmøde ligger i august. Der lægges op til et styrket samarbejde 

med bestyrelsen.  

 

LDL orienterede om, at Philip Sønderberg nu er ansat som leder af Efter– og Videreuddannelse.  

 

I SU er der bl.a. på baggrund af afholdt seminar, kommet mange gode ideer til hvordan man styrker 

samarbejdet, og der har bl.a. været et frokostarrangement i kantinen om SU’s arbejde.  

 

Vedr. det netop afsluttede folkemøde var det vurderingen, at KADK var meget synlig i udstillinger, 

debatter, mm.  Det var særlig FN’s verdensmål og den accelererende teknologiske udvikling, som KADK 

bød ind med synspunkter på. KADK havde deltagelse af KADK-studerende ved flere aktiviteter. For 

eksempel lagde en studerende, med afsæt i egne analyser, op til et debat-arrangement om, hvem der 

skal være plads til i fremtidens storbyer. Der vil efterfølgende blive kommunikeret såvel eksternt som 

internt om de afholdte aktiviteter. 

 

LDL supplerede med at hun havde deltaget i et frokostarrangement, hvor netop robotteknologi (jf. 

uddannelsesdøgnet) blev drøftet. 

 

MLA tilføjede, at der har været en RKU henvendelse til ministeren om undtagelse af 

konservatoruddannelsen vedr. dobbeltuddannelse, og at der foregår en meget stærk 

kommunikationsindsats på KADK, hvilket også viser sig eksternt.  

 

 

Ad. 3. Økonomi – 1. kvartals regnskab 

VDJ gennemgik det udsendte kvartalsregnskab, der efter 1. kvartal viser et overskud på 11,1 mio. kr. I 
overskuddet indgår tilbageførte hensættelser til fratrædelse på 4.2 mio. kr., hvor hovedparten af de 
tilhørende udbetalinger først sker ved studieårets afslutning den 31. juli 2017. Det reelle overskud er 
derfor ca. 7 mio. kr. 

Forventningerne for 2.-4. kvartal et underskud på 9,1 mio. kr., og for hele 2017 forventes dermed et 
overskud på 2,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for ændring i de samlede 
forventninger til 2017.  

Der er også mindreforbrug på øvrige driftsudgifter efter 1. kvartal. Det skyldes, at driftsudgifterne altid 
er begrænsede i årets første måneder, samt at udviklingsprojekterne endnu ikke er nået så langt. 
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SLAW supplerede med, at der endnu ikke er ansat så mange til udviklingsprojekterne. Derfor er der i 
juni udmøntet ekstra midler til de faglige miljøer i 2017 til understøttelse af kvaliteten i uddannelserne.  
 
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.  
 

Ad. 4. Strategi og udvikling 

LDL orienterede om det store og imponerende arbejde der foregår på hele KADK, hvor der på trods af 

de gennemførte programændringer og afskedigelser er mange der ser positivt på udviklingen.  

 

LDL beskrev overordnet, hvordan medarbejdere og studerende bliver involveret i forandringsprocesser 

på KADK. Der er en inddragende proces for hvert af udviklingsprojekterne. 

 

a) Vedr. kvalitetsarbejdet er der nedsat en styregruppe med alle faglederne samt yderligere 

repræsentanter fra skolerne. Der er desuden et kvalitetsteam i administrationen, der bl.a. har 

lavet oplæg til en kvalitetshåndbog, der har været i høring meget bredt på KADK. Det er en 

grundig proces hvor så mange som muligt bliver involveret. I høringssvarene har der været 

fokus på de digitale evalueringer. Der er indkøbt et nyt evalueringssystem for at forbedre 

processen. 

b) FN’s verdensmål: afgængerne har forholdt sig til emnet og de enkelte relevante verdensmål er 

markeret på deres projekter. Desuden har kommunikation fokus på presseomtale af 

enkeltprojekter, og en tværgående gruppe af medarbejdere fra KADK har arbejdet med emnet.  

 

Der er et kommende arrangement for medarbejdere om FNs verdensmål i FN-byen. KADK 

uddeler de næste tre år et særligt FN-legat til afgængere fra arkitekt –og designskolen, der har 

arbejdet innovativt med verdensmålene. KADK deltager i Unleash: 1000 kloge hjerne på tværs 

af lande, hen over sommeren, med støtte af Carlsberg.  Samarbejdet med Sustainia fortsætter. 

Der er planlagt en proces for hvordan vi kommer i medierne i f.t. vores afgangsudstilling. MLA 

bad rektoratet overveje om FT-uddannelsesudvalg skal have en særlig orientering. 

 

c) Dimittender i arbejde. LDL fremlagde nyeste statistiske materiale fra hhv. Danmarks Statistik 

og fra Epinion og bestyrelses drøftede dette.  

 

Tal fra Danmarks statistik viser at ledigheden er for nedadgående dog ikke f.s.v.a. designere. 

Der er intet problem for konservatorerne. I tallene fra Danmarks Statistik ses endnu ikke 

effekten af de ændringer vi har lavet siden fusionen.  

 

Tallene fra den undersøgelse af de seneste dimittender, som bestyrelsen bad om på sidste 

bestyrelsesmøde, viser bl.a. at tendensen er, at 12% er i ulønnet arbejde med understøttelse – 

dette tal vil blive undersøgt nærmere.  

 

Der er større tradition for at designere bliver selvstændige. Af de, der er i beskæftigelse, har en 

stor del fået job via praktik, studiejob og netværk.  
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Desuden viser undersøgelsen, at en stor del har fået arbejde hurtigt efter dimissionen, samt at 

det faglige indhold i ansættelsen for 26 % vedkommende ligger i umiddelbar forlængelse af 

afgangsprojekt. Kun 3 % arbejder inden for en branche der intet har med deres uddannelse af 

gøre. 

 

Bestyrelsen drøftede processer for en systematisering af årlige undersøgelser, evt. 

fremskrivning af tallene for at kunne se tendenser og agere på disse ex. på politisk niveau, også 

for at kunne afværge myter om kandidaternes ledighed. Det er vigtigt, at kunne se ledigheden i 

f.t. konjunkturer for fremadrettet at kunne tilpasse uddannelsen. Bestyrelsen understregede, 

at det fremlagte talmateriale endnu engang tydeliggjorde, hvor vigtigt det var med 

erhvervserfaring og etablering af netværk i studietiden. 

 

d) Status på udviklingsportefølje: LDL uddelte oversigt over status over udviklingsporteføljen. 

Bestyrelses drøftede kort, hvordan man kunne sikre best practice ex. vedr. projekt 8, herunder 

hvordan der internationalt arbejdes med dette, ex. har IBM et stort center i München/skyLab 

på DTU m.v. 

 

e) Proces for strategisk rammekontrakt. MLA orienterede om det udsendte materiale. 

 

Ad. 5. Plan for bestyrelsesseminar, 26. – 27. september 

MLA indledte med at orientere om det udsendte materiale, der vil blive arbejdet videre med 

programmet frem til seminaret, herunder ekstra tid i forbindelse med præsentationen af institutterne. 

Aftensarrangement vedr. kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), AA vil fortælle nærmere om 

biennalen og LDL vil fortælle om kvalitetsarbejdet vedr. KUV. 

Dag to vil der være drøftelser om den kommende strategiske rammekontrakt samt besøg af 

departementschefen. 

 

Ad. 6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 

Lukket punkt 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Jesper Stub orienterede om den kommende ICOM konference 

Karen Mosbech pointerede, at det var vigtigt at vi kunne ride på den gode bølge der er p.t. 

LDL afsluttede med at orientere om, at vi er med i lovforslaget vedr. de nye 4 årige erhvervskandidat-

uddannelser. 
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 Siden sidst 
  

Siden sidst – bilag til bestyrelsesmødet d. 26-27/9  

 
KADK internt 

Artifact  

Forskningstidsskriftet Artifact, der tidligere har været drevet som uafhængig international open access 

journal, har nu indgået kontakt med det internationale forlag, Intellect Press om udgivelse af 

tidsskriftet, der er et samarbejdsprojekt mellem KADK og Kolding Designskole. Der er netop udsendt 

call for papers til første udgivelse på Intellect Press. 

 

Nye forskningsbevillinger- status på første halvdel af 2017 

KADK har landet forskningsbevillinger for 20.063.026 kr. i første halvdel af 2017. Dette gælder alene 

for KADK’s andel af bevillinger. Samlet set har KADK været med at til sikre bevillinger for 75.870.178 

kr. i samarbejde med andre. Se venligst bilag om forskningsbevillinger 2017 for yderligere specifikation. 

KADK opnåede i 2014 bevillingstilsagn på 25,4 mio. kr., i 2015 14,5 mio. kr. og i 2016 13,4 mio. kr. Vi er 

med andre ord i 2017 på rette vej.   

 

Tiltrædelser 

- Der pågår forhandlinger med ny fagleder for Arkitektskolen  

- Natalie Mossin er ansat som institutleder på Institut for Bygningskunst og Teknologi pr. 1. 

oktober 2017. 

- Tidligere fagleder på Arkitektskolen Peter Thule Kristensen tiltræder pr. 1/9-17 som professor 

på Institut for Bygningskunst og Design, hvor han skal stå i spidsen for programmet Spatial 

Design.  

- Arkitekt Kristine Jensen er tiltrådt som adjungeret professor på Institut for Bygningskunst, By 

og Landskab. Kristine Jensen er førende inden for landskabsarkitektur, design og planlægning, 

og dækker både forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og praksis på et ultrahøjt niveau 

- Philip Sønderberg er pr. 1.september ansat som chef for efter-videreuddannelsesområdet. 

 

Ansøgere/optagne til design og arkitektur 

På trods af at vi har skærpet kravene til optagelsesprocessen, så er designuddannelsen på KADK fortsat 

den videregående kunstneriske uddannelse under KOT, det er sværest at komme ind på i Danmark. I 

2017 er det 21% af ansøgerne der bliver optaget.  

De konkrete ændringer i optagelsesprocessen 2017 er: 
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• krav om at alle ansøgere skulle aflevere hjemmeopgave sammen med deres KOT tilmelding 

(forventningsafstemme med kommende studerende og minimere administration) 

• at ansøgerne i deres hjemmeopgavebesvarelse skulle forholde sig til FN’s verdensmål (KADK 

designere skal ud og virke i samfundet, derfor skal de også forholde sig til vores fælles 

samfundsudfordringer)  

• en obligatorisk to-dags optagelsesprøve på skolen inkl. en personlig samtale, hvor de skulle 

redegøre for deres vision for deres designuddannelse (afprøve studieform og sikre at de er 

motiveret for at sætte deres viden i spil, i forhold til samfundet og en kommende karriere som 

designer) 

 

Derudover optages færre studerende som følge af påbegyndt dimensionering og der optages 

udelukkende via kvote 2. 

 

AS3 job- og karriereforløb for sommerens afgængere 

107 afgængere (64 ark og 43 des) er i gang med AS3 forløbet. 5 (arkitekter) har fået job og 5 har afbrudt 

forløbet primært pga adresse i udlandet. Der er yderligere 8 tilmeldt med opstart i september, hvor der 

kører endnu en seminarrække på henholdsvis dansk og engelsk, hvor også sygeafgængerne vil få tilbudt 

plads. Der har været afholdt i alt 18 danske seminarer og 9 engelske seminarer med varierende 

deltagerantal. På trods af bindende tilmelding og reminder til deltagerne dagen før seminarerne har der 

været en del afgængere, der enten ikke er mødt op eller er mødt op en anden dag uden at melde dette til 

AS3. Hvis der er overskydende pladser på september holdene vil de blive udbudt til dem, der mangler et 

seminar eller to. 

73 ud af de 97 aktive deltagere har påbegyndt deres samtaler eller har planlagt samtaler i den 

kommende tid. Alle deltagere vil blive kontaktet af deres rådgiver med henblik på en aftale om samtale, 

hvis der ikke allerede er fastsat en dato. Overskydende samtaler fra de afgængere, der afslutter deres 

forløb vil blive tilbudt de aktive deltagere. 

 

Der er samtidig udarbejdet en hensigtserklæring mellem KADK, AS3 og Københavns Kommune, der så 

vidt muligt sikrer koordinering mellem KADK’s forløb og Kommunens obligatoriske forløb for ledige. 

Dette betyder at deltagerne ikke starter fra bunden i kommunens forløb, men i stedet bygger ovenpå de 

kompetencer, som de allerede har tilegnet gennem KADK forløbet. Dvs. en samtænkning, der meget 

gerne skal sikre en konsistent indsats uden parallelle forløb og indsatser. Koordineringen kører som 

pilotprojekt frem mod 31.12.2017, hvor resultatet skal evalueres. 

 

KADK medvirker til at få UIA til København 

København har vundet værtskabet for UIA’s (International Union of Architects) verdenskongres 2023 

og KADK har været en aktiv spiller i dette. Lektor Niels Grønbæk var i juli i Seoul sammen med 4 

studerende, hvor han underviste i en workshop. Der forventes ml. 10.000 og 15.000 deltagere til 

kongressen. 

 

SNEAK PEEK 

Den 29. juni afholdt KADK Sneak Peek for branche og virksomheder med det formål at etablere 

mulighed for matchmaking og netværk mellem potentielle arbejdsgivere og afgængerne. Der var 

inviteret gæster fra både traditionelle og utraditionelle arbejdssteder i Danmark samt tegnestuer fra 
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Sverige og Norge. Der var tilmeldt 74 arkitektafgængere (ud af 157) og 46 designafgængere (ud af 77) 

samt 131 eksterne gæster. Det endelige deltagerantal er dog noget usikkert da en del mødte op uden at 

have tilmeldt sig eller blev væk. Et forsigtigt bud på et samlet deltagerantal ligger derfor på ca. 300 

personer. 

Der var rigtig god stemning og masser af dialog omkring projekterne. Der er endnu ikke evalueret på 

det konkrete udbytte hos afgængerne, men vi ved positivt at arrangementet har ført til jobsamtaler.  

 

Skoleåbning 

Fredag d. 1. september 2017 åbnede KADK officielt skoleåret med den traditionelle skoleåbning. 

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind var til stede og holdt tale, ligesom 

bestyrelsesformanden og rektor. De musikalske indslag stod en energisk trommeduo fra Rytmisk 

Musikkonservatorium for. Rektors og bestyrelsesformandens taler kan læses på intranettet: 

https://intranet.kadk.dk/nyheder/KADK-nyheder/Sider/aabning.aspx 

 

Oplæg om stress – tilbud til alle medarbejdere 

Inden skoleåret gik i gang for alvor, var alle medarbejdere inviteret til et oplæg om stress d. 29/8-17 

som ph.d. fra CBS Pernille Steen Pedersen holdt. Hun forsker i stress og havde et anderledes bud på 

hvordan stress kan opfattes og håndteres. Der var stor tilfreds med arrangementet, så vi har nok ikke 

set det sidste til Pernille Steen Pedersen.  

 

 

Uddannelsespolitisk 

Besøg af fuldmægtig og kontorchef fra UFM 

D. 6/7 havde rektor besøg af en fuldmægtig og en kontorchef fra Uddannelses- og forskningsministeriet 

til en rundvisning på afgangsudstillingen og en snak om en evt. kandidatuddannelse målrettet 

bygningskonstruktører. 
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 Notat ”Siden sidst // Overblik kommunikation” 

 Hermed følger et kort overblik over de fire væsentligste initiativer og begivenheder på kommunikations- 
og presseområdet siden sidste bestyrelsesmøde kort inden sommerferien. Listen er dermed ikke 
udtømmende.  
 
Vi arbejder systematisk med at pushe centrale strategiske KADK historier for at styrke synlighed og øget 
kendskab til KADK. Det gennemgående budskab i stort set alle historier handler om at vise KADK’s 
relevans for samfundet og pege på konstruktive nye løsninger gennem fagligt stærke og kreative 
projekter samt vores solide forskning. Historierne vinkles så vidt muligt ind i allerede eksisterende 
dagsordener, der gør det muligt at skabe journalistisk interesse i landsdækkende medier. Herudover 
pushes historierne i et nyt liv på sociale medier, hvor vi også har skruet op for produktionen af videoer. 
På hjemmesiden har vi lanceret et selvstændigt site for FN, hvor vi samler alt materiale, nyheder og 
historier på tværs af programmer og skoler for at skabe overblik og samtidig vise den samlede indsats.  

 
 
Afgangsudstilling – med fokus på FN 

Prioritering af afgangsudstillingen i maj, juni og juli 2017. Vi udvalgte 6 afgangscases som 

repræsenterede strategiske indsatsområder, som vi fokuserede på i pressearbejde og filmproduktion.  

 

PRESSE 5 artikler i Berlingske og Politiken om 

afgangsudstilling og afgangskandidater 

 

Berlingske 

 ”Helene laver møbler af fiskeskind – jeg 

foretrækker laks” 

 ”242 bud på en bæredygtig verden” 

Politiken 

 ”Fremtiden begynder her”  

 ”De vil virkelig noget med tingene på 

Designskolen”    

 ”Folkeskolen skal se anderledes ud” 

I alt 17 artikler i dagblade 

og fagmedier, hvoraf vi selv 

har pushet de 10 (se links i 

bilag) 

PUBLIC AFFAIRS Mails med strategiske budskaber om 

afgangsudstillingen udsendt til  

 Uddannelses- og Forskningsminister Søren 

Pind, Kulturminister Mette Bock, 

Udviklingsminister Ulla Tørnæs 

Besøg af udviklingsminister 

Ulla Tørnæs på 

afgangsudstillingen efter 

invitation 
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 Udvalget for forskning og uddannelse og 

Folketingets tværgående gruppe for FN 

2030.  

 Udvalgte ordførere 

 Vigtigste interessenter i 

centraladministrationen                              

EVENTS Udstillingen har været annonceret gentagne 

gang på hjemmeside, i nyhedsbreve og sociale 

medier.  

 

WEB 12 udvalgte kandidathistorier til web, som også 

er postet på Facebook og LinkedIn. 

 

 

 Galleri med udvalgte afgangsprojekter i rotation  

 3 artikler om Afgangsudstilling og FN-arbejde  

VIDEO 6 videoer med ambassadører 

 Rumiko Kuse, Mia Kappelgaard, Ane 

Lynge-Jorlén, Kasper Guldager og Chris 

Pedersen og Ulla Tørnæs 

 

 4 videoer med afgængere  

 Timelaps-video med opstilling af udstilling og 

live-streamet modeshow 

 

SAMLET VIDEO  I alt 61.855 filmvisninger 

på Facebook 

SoMe Live-instagrammet fra modeshow i Bella 

Centeret. Studerende har lavet Instagram 

takeovers fra Designers-Nest-showet og fashion 

shows 

 

 Tweetet og kommenteret på aktuelle og 

relevante debatter 

I alt 10.500 eksponeringer 

på Twitter 

 

 

Udstilling og seminarrække om Cirkulær økonomi  

 

PRESSE  Indslag i P1 Morgen med KADK forsker 

Martin Tamke og KADK studerende 

Natacha Linde Krebs ”Ny udstilling skal få 

alle til at bidrage til den cirkulære 

økonomi”  

 Debatindlæg med Lene Dammand Lund på 

Altinget ”KADK: Arkitekter og designere 

kan starte den cirkulære økonomi” 

(se links i bilag) 
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 Artikel i Innobyg ”Arkitekter og designere 

kan sætte skub i fremtidens cirkulære 

økonomi”  

 Artikel på Bygnet.dk ”Kan robotteknologi 

få planter til at gro huse?”  

PUBLIC AFFAIRS Mails med strategiske budskaber om  

udstilling med KADK projekter om cirkulær 

økonomi   

 Uddannelses- og Forskningsminister Søren 

Pind, Kulturminister Mette Bock, Miljø- og 

Fødevareminister Esben Lunde Larsen, 

Energi-Forsynings- og Klimaminister Lars 

Christian Lilleholt, Erhvervsminister Brian 

Mikkelsen og Finansminister Kristian 

Jensen 

 Folketingets Udvalg for forskning og 

uddannelse 

 Udvalget for Miljø- og fødevarer 

 Udvalget for Energi, forsyning og klima  

 Folketingets tværgående FN 2030 gruppe 

 Udvalgte ordførere  

 Vigtige interessenter i 

centraladministrationen og 

interesseorganisationer 

 

Lene Dammand Lund deltager i panelet i 

debatarrangement på BLOX HUB om cirkulær 

økonomi d. 18/9-17. 

Lene Dammand Lund deltager i møde på 

Christiansborg d. 27/9-17 i et debatmøde om 

kommunalpolitik og bæredygtighed på 

Christiansborg. 

Der er aftalt rundvisning af 

Lene Dammand Lund på 

udstillingen af  

Flemming Besenbacher 

formand for Regeringens 

Advisory Board for cirkulær 

økonomi og 

bestyrelsesformand i 

Carlsberg Foundation,   

Lars Storr-Hansen, 

administrerende direktør i 

Dansk Byggeri, Karsten 

Dybvad, administrerende 

direktør i Dansk Industri og 

Brian Mikkelsen, 

Erhvervsminister. 

 

WEB 2 nyhedshistorier om KADK’s arbejde med 

cirkulær økonomi 

 

 Event postet om Cirkulær økonomi i arkitektur 
og design, samt 7 separate opslag på 
forelæsningsrækken i cirkulær økonomi 
 

 

 Blog: Løbende præsentation af de udstillede 

projekter fra ’Cirkulær Økonomi’ i tekst og 

billeder. Indledende post af Rasmus Rune. 

Løber i udstillingsperioden 

 

FACEBOOK 7 Events postet på Facebook om 

forelæsningsrækken i cirkulær økonomi 
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TWITTER 7 tweets  I alt 4042 eksponeringer 

 

 

International konservatorkonference med fokus på kulturarv // ICOM-Konference  

 

PRESSE  Indslag i P1 Morgen med fagleder på KADK 

Mikkel Scharff og vicedirektør på 

Nationalmuseet Jesper Stub Johnsen 

”Kulturarven er truet af både klima og 

politik”  

 Indslag i DR2 Dagen med fagleder på 

KADK Mikkel Scharff og seniorforsker ved 

Nationalmuseet Yvonne Shashoua 

 Artikel i Kristeligt Dagblad ”International 

forskning skal redde gamle bibler” 

 Artikel i Berlingske ”Klimaforandringers 

skader på kulturarven bør kortlægges” 

(se links i bilag) 

PUBLIC AFFAIRS På baggrund af KADK invitation holdte 

Uddannelses- og Forskningsminister Søren 

Pind åbningstale. KADK og Nationalmuseet 

bidrog aktivt med input og konkrete eksempler 

til talen.  

Uddannelses- og 

Forskningsminister Søren 

Pind holdt åbningstale 

WEB Nyhedshistorie om KADKs andel i konservator-

topmøde 

 

Twitter 2 tweets med Uddannelses- og 

Forskningsminister Søren Pind 

I alt 1193 eksponeringer 

 

 

 

Skoleåbning:  

 

PUBLIC AFFAIRS På baggrund af KADK invitation holdt 

Uddannelses- og Forskningsminister Søren 

Pind åbningstale. KADK bidrog aktivt med 

input og konkrete eksempler til talen.  

Uddannelses- og 

Forskningsminister Søren 

Pind holdt åbningstale 

WEB 2 nyhedshistorier med korte interviews med 

Lene Dammand Lund og Uddannelses- og 

Forskningsminister Søren Pind 

 

INSTAGRAM  Live-instagram fra åbningshøjtideligheden i 

Festsalen 

 ’Take-over’ fra arkitekt- og designtutorer, 

som postede live fra den traditionsrige 

Canal Crossing 
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FACEBOOK  Video med Uddannelses- og 

Forskningsminister Søren Pinds gode 

råd til nye studerende 

 Citater fra Lene Dammand Lunds 

åbningstale 

 Fotoalbum fra Canal Crossing 

I alt reach på 21.000 

personer. 

TWITTER 10 tweets Uddannelses- og Forskningsminister 

Søren Pind og Lene Dammand Lund 

 

I alt 7436 eksponeringer 

 

 

 

 

 

 

LINKS TIL ARTIKLER  

Afgangsudstilling – med fokus på FN 

Berlingske: ”Helene laver møbler af fiskeskind – jeg foretrækker laks” 

https://www.b.dk/kultur/helene-laver-moebler-af-fiskeskind-jeg-foretraekker-laks 

”242 bud på en bæredygtig verden” 

https://www.b.dk/kultur/her-er-242-bud-paa-en-smukkere-og-mere-baeredygtig-verden 

Politiken:  

”Fremtiden begynder her”  

http://politiken.dk/kultur/mode/art6030552/Fremtiden-begynder-her 

”De vil virkelig noget med tingene på Designskolen”    

http://politiken.dk/kultur/design/art6024884/De-vil-virkelig-noget-med-tingene-p%C3%A5-Designskolen 

”Folkeskolen skal se anderledes ud” 

http://skoleliv.dk/nyheder/art6017178/Folkeskolen-skal-se-anderledes-ud-hvis-flere-skal-v%C3%A6re-

h%C3%A5ndv%C3%A6rkere 

Globalnyt.dk: ”Arkitektskolen forfølger verdensmålene  

https://globalnyt.dk/content/arkitektskolen-forfolger-verdensmalene 

Designetc: ”Gennemtænkte løsninger” 

https://designetc.dk/gennemtaenkte-loesninger/ 

https://www.b.dk/kultur/helene-laver-moebler-af-fiskeskind-jeg-foretraekker-laks
https://www.b.dk/kultur/her-er-242-bud-paa-en-smukkere-og-mere-baeredygtig-verden
http://politiken.dk/kultur/mode/art6030552/Fremtiden-begynder-her
http://politiken.dk/kultur/design/art6024884/De-vil-virkelig-noget-med-tingene-p%C3%A5-Designskolen
http://skoleliv.dk/nyheder/art6017178/Folkeskolen-skal-se-anderledes-ud-hvis-flere-skal-v%C3%A6re-h%C3%A5ndv%C3%A6rkere
http://skoleliv.dk/nyheder/art6017178/Folkeskolen-skal-se-anderledes-ud-hvis-flere-skal-v%C3%A6re-h%C3%A5ndv%C3%A6rkere
https://globalnyt.dk/content/arkitektskolen-forfolger-verdensmalene
https://designetc.dk/gennemtaenkte-loesninger/
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FashionForum: ”Designstuderende forholder sig til FN’s verdensmål” 

http://woview.infomedia.dk/?url=https://fashionforum.dk/2017/07/19/designstuderende-forholder-sig-fns-

verdensmaal/&OpointData=382d7f2dfd0a9bee674cd9b32906ea1cJmlkX3NpdGU9NDA1ODcmaWRfYXJ0a

WNsZT01OTE2JmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4= 

Bygnet.dk: ”Kan arkitektur og design redde verden” 

https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-arkitektur-og-design-redde-verden/ 

Byens Netværk: ”Kan arkitektur og design redde verden” 

http://www.byensnetvaerk.dk/da-dk/arrangementer/2017/kan-arkitektur-og-design-redde-verden.aspx 

Eksempler på egne artikler til KADK.dk:  

https://kadk.dk/nyheder/minister-arkitekter-og-designere-kan-bidrage-paa-den-store-klinge 

https://kadk.dk/kalender/afgangsudstilling-sommer-2017-1 

 

Udstilling og seminarrække om Cirkulær økonomi  

P1 Morgen: ”Ny udstilling skal få alle til at bidrage til den cirkulære økonomi”  

http://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2017-09-07 

Altinget: ”KADK: Arkitekter og designere kan starte den cirkulære økonomi” 

http://www.altinget.dk/kultur/artikel/kadk-arkitekter-og-designere-kan-starte-den-

cirkulaere-oekonomi 

Innobyg: ”Arkitekter og designere kan sætte skub i fremtidens cirkulære økonomi” 

https://www.innobyg.dk/nyheder/seneste-nyheder/arkitekter-og-designere-kan-saette-skub-i-fremtidens-

cirkulaere-oekonomi/  

Bygnet.dk: ”Kan robotteknologi få planter til at gro huse?”  

http://woview.infomedia.dk/?url=https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-robotteknologi-faa-planter-

til-at-gro-

huse/&OpointData=4b7136cd7efee963ad14844ff05dfa57JmlkX3NpdGU9MzE2NiZpZF9hcnRpY2xlPTM3NT

EmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg== 

Eksempler på egne artikler til KADK.dk: 

https://kadk.dk/nyheder/kadk-saetter-fokus-paa-cirkulaer-oekonomi-med-udstilling-og-seminarraekke 

https://kadk.dk/nyheder/stor-verden-lille-planet-god-arkitektur 

https://kadk.dk/nyheder/baeredygtighedspris-til-projekter-om-salt-og-genbyg 

http://woview.infomedia.dk/?url=https://fashionforum.dk/2017/07/19/designstuderende-forholder-sig-fns-verdensmaal/&OpointData=382d7f2dfd0a9bee674cd9b32906ea1cJmlkX3NpdGU9NDA1ODcmaWRfYXJ0aWNsZT01OTE2JmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4
http://woview.infomedia.dk/?url=https://fashionforum.dk/2017/07/19/designstuderende-forholder-sig-fns-verdensmaal/&OpointData=382d7f2dfd0a9bee674cd9b32906ea1cJmlkX3NpdGU9NDA1ODcmaWRfYXJ0aWNsZT01OTE2JmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4
http://woview.infomedia.dk/?url=https://fashionforum.dk/2017/07/19/designstuderende-forholder-sig-fns-verdensmaal/&OpointData=382d7f2dfd0a9bee674cd9b32906ea1cJmlkX3NpdGU9NDA1ODcmaWRfYXJ0aWNsZT01OTE2JmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4
https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-arkitektur-og-design-redde-verden/
http://www.byensnetvaerk.dk/da-dk/arrangementer/2017/kan-arkitektur-og-design-redde-verden.aspx
https://kadk.dk/nyheder/minister-arkitekter-og-designere-kan-bidrage-paa-den-store-klinge
https://kadk.dk/kalender/afgangsudstilling-sommer-2017-1
http://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2017-09-07
http://www.altinget.dk/kultur/artikel/kadk-arkitekter-og-designere-kan-starte-den-cirkulaere-oekonomi
http://www.altinget.dk/kultur/artikel/kadk-arkitekter-og-designere-kan-starte-den-cirkulaere-oekonomi
https://www.innobyg.dk/nyheder/seneste-nyheder/arkitekter-og-designere-kan-saette-skub-i-fremtidens-cirkulaere-oekonomi/
https://www.innobyg.dk/nyheder/seneste-nyheder/arkitekter-og-designere-kan-saette-skub-i-fremtidens-cirkulaere-oekonomi/
http://woview.infomedia.dk/?url=https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-robotteknologi-faa-planter-til-at-gro-huse/&OpointData=4b7136cd7efee963ad14844ff05dfa57JmlkX3NpdGU9MzE2NiZpZF9hcnRpY2xlPTM3NTEmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg
http://woview.infomedia.dk/?url=https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-robotteknologi-faa-planter-til-at-gro-huse/&OpointData=4b7136cd7efee963ad14844ff05dfa57JmlkX3NpdGU9MzE2NiZpZF9hcnRpY2xlPTM3NTEmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg
http://woview.infomedia.dk/?url=https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-robotteknologi-faa-planter-til-at-gro-huse/&OpointData=4b7136cd7efee963ad14844ff05dfa57JmlkX3NpdGU9MzE2NiZpZF9hcnRpY2xlPTM3NTEmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg
http://woview.infomedia.dk/?url=https://molio.dk/bygnet/nyhed/article/kan-robotteknologi-faa-planter-til-at-gro-huse/&OpointData=4b7136cd7efee963ad14844ff05dfa57JmlkX3NpdGU9MzE2NiZpZF9hcnRpY2xlPTM3NTEmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg
https://kadk.dk/nyheder/kadk-saetter-fokus-paa-cirkulaer-oekonomi-med-udstilling-og-seminarraekke
https://kadk.dk/nyheder/stor-verden-lille-planet-god-arkitektur
https://kadk.dk/nyheder/baeredygtighedspris-til-projekter-om-salt-og-genbyg
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International konservatorkonference med fokus på kulturarv // ICOM-Konference  

P1 Morgen: ”Kulturarven er truet af både klima og politik”  

 http://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2017-09-01 

DR2Dagen: 

https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-tv/dr2-dagen-2017-09-04#!/19:44 

Kristeligt Dagblad: ”International forskning skal redde gamle bibler” 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/international-forskning-skal-redde-gamle-bibeler 

Berlingske: ”Klimaforandringers skader på kulturarven bør kortlægges” 

https://www.b.dk/nationalt/klimaforandringernes-skader-paa-kulturarven-boer-kortlaegges 

 

Skoleåbning 

https://kadk.dk/nyheder/skoleaabning-med-fokus-paa-talent-og-arbejdsro 

https://kadk.dk/nyheder/minister-kadks-kandidater-skal-beherske-maskinerne 

 

Øvrig presse 

Kønsdebat på KADK: 

Politiken: ”Feminisme på Tøjet”  

http://politiken.dk/kultur/mode/art6078739/Pussyhatte-og-feministiske-slogans-dukker-op-p%C3%A5-

catwalken 

Presseindsats på Konservatorskolen, ny ph.d.-studerende: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dansk-forskning-skal-redde-kristen-kulturarv (forsideartikel) 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kan-en-lermaske-fjerne-snavset-fra-kong-olav(uddybende 

artikel) 

http://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2017-09-01
https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-tv/dr2-dagen-2017-09-04%23!/19:44
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/international-forskning-skal-redde-gamle-bibeler
https://www.b.dk/nationalt/klimaforandringernes-skader-paa-kulturarven-boer-kortlaegges
https://kadk.dk/nyheder/skoleaabning-med-fokus-paa-talent-og-arbejdsro
https://kadk.dk/nyheder/minister-kadks-kandidater-skal-beherske-maskinerne
http://politiken.dk/kultur/mode/art6078739/Pussyhatte-og-feministiske-slogans-dukker-op-p%C3%A5-catwalken
http://politiken.dk/kultur/mode/art6078739/Pussyhatte-og-feministiske-slogans-dukker-op-p%C3%A5-catwalken
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dansk-forskning-skal-redde-kristen-kulturarv
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kan-en-lermaske-fjerne-snavset-fra-kong-olav


Forskningsbevillinger 2017, incl. økonomi til dato 2017
KADK´s ansøger ell. medansøger Projekttitel Samarbejdsparter Bevillingsgiver Virkemiddel Samlet bevilling 

(DKK)
Heraf KADKs 
andel

Louise Dedenroth Høj (medansøger) Arkitektur og demens -
fremtidssikrede modeller for 
plejebyggeri

ZESO Architects ApS (ansøger) Innovationsfonden ErhvervsPhD i den 
private sektor

               2.140.228              252.000 
Kristine Cecilie Holten-Andersen (medansøger) Når byen skal tilpasses landskab og 

klima - Muligheder og metoder i 
planlægningspraksis

Kristine Jensess tegnestue (ansøger) Innovationsfonden ErhvervsPhD i den 
private sektor

               1.895.685              252.000 
Camilla Hedegaard-Møller (medansøger) Vidensbasering af arkitektfaglig 

rådgivning i de tidlige faser af 
udviklingen af almene boligområder.
– Et aktør-netværksteori baseret 
casestudie med fokus på bygherrers og 
interessenters vidensbehov.

JJW Arkitekter A/S (ansøger) Innovationsfonden ErhvervsPostdoc

 
1.038.000              450.000 

Tine Slotsgaard (ansøger) Jens Juels maleteknik – teori og praksis, 
i lyset af 1700-tallets maletradition

Statens Museum for Kunst, Det 
Nationalehistoriske Museum på Frederiksborg.

Det Frie Forskningsråd 
(FKK)

Forskeruddannelse uden 
for universiteterne

2.566.440               2.566.440         
Johan Mottelsson (ansøger) Understanding urban density and

urban form of African slums
University of Witwatersrand Det Frie Forskningsråd 

(FKK)
Forskeruddannelse uden 
for universiteterne

2.451.240               2.451.240         
Sofie Beier  (ansøger) Typeface Legibility For Visually 

Impaired Readers
Glostrup hospital, Aix Marseill Université, Det Frie Forskningsråd 

(FKK)
Forskningsprojekt 2

               5.620.440          5.620.440 
Martin Tamke (ansøger) Point2BIM FI EUopSTART                      70.000                70.000 
Mette Ramsgaard Thomsen (medansøger) Material Imagination: Reconnecting 

with the Matter of Architecture
Arkitektskolen Aarhus (ansøger) Det Frie Forskningsråd 

(FKK)
Forskningsprojekt 2

               5.900.299              440.156 
Peter Thule Kristensen (medansøger) Centre For the Study of Privacy in 

Society (PRIVACY)
Københavns Universitet (ansøger) Danmarks 

Grundforskningsfond
Center of Excellence

             50.000.000          6.801.500 
Kathrine Segel Tilskud til Rensning af kalkmalerier 

med hydrogeler og mikroemulsioner
Nationalmuseet (samarbejde baseret på aftale, 
ikke ansøgning)

Nationalmuseet Ph.d.-projekt

               1.839.048              285.000 
Mette Midtgaard Anvendelse af lerkompresser til 

rensning af kalkmalerier
Nationalmuseet (samarbejde baseret på aftale, 
ikke ansøgning)

Nationalmuseet Ph.d.-projekt
               1.839.048              285.000 

Martin Tamke Autodesk Forge Autodesk Projekt 37.250                     37.250               
Irene Lønne Lifestyle and Design Cluster 2017 Flere institutioner Lifestyle & Design Cluster Netværk

630.000                  175.500             
Anders Hermund Virtual Scenario Responder Bevica, GI Forundersøgelse 126.500                  126.500             
Jakob Ion Wille Story World Building Nordisk Film Fonden Forundersøgelse 50.000                     50.000               
Anne Beim Bæredygtighedsparadokset Aalborg Universitet Innovationsnetværket 

InnoBYG
Spireprojekt

324.000                  100.000             
Anne Beim Smidiggørelse af LCA i tidlige faser Sbi Innovationsnetværket 

InnoBYG
Spireprojekt

330.000                  50.000               
Annette Kjær Etablering af the Fabric Source Pop-up Tage Vanggaard og 

Hustrus Fond
Lab. 

                     50.000                50.000 
Bevillingstilsagn i alt 1.1.-til dato 2017: 75.870.178                20.063.026          
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Præsentation af halvårsregnskab og prognose for 2017 

Opfølgning på regnskab for 2. kvartal 2017 og prognose for hele 2017 
 
Regnskabet efter 2. kvartal 2017 viser et overskud på 15,1 mio. kr. primært som følge af lavere udgifter 
til løn og drift. Prognosen for hele 2016 viser et overskud på 3,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. bedre 
end budgettet. Forbedringen af resultatet hænger sammen med, at afløbet på udviklingspuljerne ikke 
forventes at slå fuldt igennem i 2017.  
 
 
Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning. 

Bilag: 

- Opfølgning på budget 2017 efter 2. kvartal 
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 Opfølgning på budget 2017 efter 2. kvartal  

 
 
Budget 2017 i tabel 1 er vedtaget på bestyrelsens møde den 14. december 2016. Budgettet viser et overskud på 2,0 mio. 

kr. som følge af indtægter på 298,7 mio. kr. og udgifter på 296,7 mio. kr. Budgetpost på 5,0 mio. kr. til handlingsplanen 
er fordelt med 2,5 mio. kr. på løn og 2,5 mio. kr. på øvrig drift. 

Efter 2. kvartal viser regnskabet et overskud på 15,1 mio. kr., og forventningerne for 3.-4. kvartal viser et underskud på 
11,7 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2017 et overskud på 3,4 mio. kr. Regnskabet for 2017 forventes dermed at 

blive 1,4 mio. kr. bedre en budgetteret.  

Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal 2017 

Regnskabet efter 2. kvartal viser et overskud på 15,1 mio. kr. som følge af indtægter på 149,3 mio. kr. og udgifter på 

134,3 mio. kr. Overskuddet rummer en tilbageført lønudgift i forbindelse med fratrædelserne i tilknytning til handlings-

planen i 2016 på 4,2 mio. kr., hvor hovedparten af udgifterne først kommer i juli i forbindelse til afslutning af studieåret. 
Dermed bliver det reelle overskud efter 2. kvartal på 10,9 mio. kr., som primært hænger sammen med lavere udgifter end 

forventet i 1. og 2. kvartal. 

 

Tabel 1. Samlet opfølgning 2017 efter 2. kvartal
Forbrug 1.-2.  Kvartal Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 3.-4. kvt. 2017 i alt Dif.

Indtægter 298,7 149,3 50% 149,9 299,3 0,6
 - Bevilling 268,1 134,1 50% 134,1 268,1 0,0
 - Indtægter 13,1 7,4 57% 6,3 13,7 0,6
 - Eksterne projekter 17,5 7,9 45% 9,6 17,5 0,0

Udgifter 296,7 134,2 45% 161,7 295,9 0,8
 - Løn 158,1 74,0 47% 82,7 156,7 1,4
 - Øvrig drift 66,9 24,7 37% 42,0 66,6 0,3
 - Husleje 49,3 25,4 52% 24,9 50,4 -1,1
 - Afskrivninger 4,9 2,3 48% 2,4 4,7 0,2
 - Eksterne projekter 17,5 7,9 45% 9,6 17,5 0,0

Total 2,0 15,1 -11,7 3,4 1,4  

Indtægterne ligger samlet på 50% af budgettet. Salgsindtægterne ligger på 57% som følge af fakturering af efterårets 

betalingsstuderende før sommerferien og et stort materialesalg til de studerende i første halvår. De eksterne projekter 

ligger med indtægter på 45% stadig lidt bagud i forhold til forventningen for 2017. Det er dog stadig forventningen, at 
det samlede aktivitetsniveau for de eksternt finansierede projekter bliver 17,5 mio. kr. i 2017. 

Udgifterne udgør samlet set 45 % af budgettet. Både løn- og driftsudgifterne er lavere end det forventet gennemsnits-

forbrug på 50 %, mens huslejen er over det forventede gennemsnitsforbrug. Det lavere lønforbrug hænger sammen med 

tilbageførsel af hensatte lønomkostninger til afskedsrunden på 4,2 mio. kr., hvor hovedparten af udgifterne først 
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forventes at komme i juli efter afslutning af studieåret. Desuden er en række nye stillinger under udviklingsbudgettet 

ikke besat endnu. På øvrig drift er der generel tilbageholdenhed først på året, og afløbet på udviklingspuljen ikke så højt. 

 

Forventninger til 3.-4. kvartal 

 I 3.-4. kvartal forventes et underskud på11,7 mio. kr., således at det samlede resultat for 2017 forventes at blive et 

overskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært den øgede lønudbetaling på 4,2 mio. kr. til fratrædelser, udmelding af 2,0 
mio. kr. til de faglige miljøer til styrkelse af kvaliteten i undervisningen samt øget forbrug på de afsatte udviklingsmidler 

i 2. halvår. 

 

Samlet vurdering af budgettet 

Overskuddet på 15,1 mio. kr. efter 2. kvartal udtrykker reelt et overskud på 10,9 mio. kr. som følge af de tilbageført 
hensættelser til løn. Sammen med de udmeldte kvalitetsmidler og det øgede afløb på udviklingsmidlerne vurderes 

forventningerne til 2. halvår at være realistiske. Prognosen følges på de månedlige opfølgningsmøder. 
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Godkendelse af ny valgstatut 

Godkendelse af ny valgstatut 
Bestyrelsen skal i henhold til rektorinstruksen godkende KADKs valgstatut.  
Valgstatutten er blevet revideret for at skabe én samlet valgstatut for alle valg til bestyrelse, råd og nævn 
m.v. på KADK – bl.a. for at forenkle den administrative proces i forbindelse med afholdelse af valg. 
Således er der nu indføjet proces for valg til henholdsvis arbejdsmiljøgrupper samt til 
forskeruddannelsesprogramudvalg, samt sket enkelte sproglige tilrettelser, i den af bestyrelsen den 28. 
august 2012 godkendte valgstatut. 
 
 
Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender den nye reviderede valgstatut. 

Bilag: 

- Ny valgstatut 
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 Valgstatut 

 Denne valgstatut gælder for valg til bestyrelsen og de kollegiale organer. 
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KAPITEL 1: ALMINDELIGE BESTEMMELSER, §§ 1 - 29 

Udskrivelse af valg 

§ 1.  Rektor udskriver valg. Udskrivelse af valg sker ved meddelelse på KADK’s intranet. 
 
Stk. 2.  Alle valg, dvs. valg af interne medlemmer til bestyrelsen, det Faglige Råd, Studienævn, 
Arbejdsmiljøgrupper og Forskeruddannelsesprogramudvalg udskrives i begyndelsen af 
efterårssemestret, dog senest den 1. hverdag i oktober måned og skal være afviklet inden medio 
december.  

Tiltrædelse/Funktionsperioder 

§ 2.  Tiltrædelsesdatoen er normalt den 1. februar. Funktionsperioden for medlemmer af 
bestyrelsen er hhv. 2 år for repræsentanterne for de studerende og 4 år for de øvrige 
medlemmer. 
 
Stk. 2. 
For medlemmer af det Faglige Råd, Studienævn, Arbejdsmiljøgrupper og Forskeruddan- 
nelsesprogramudvalg fastsætter rektor datoen for tiltrædelse. Funktionsperioderne løber 
normalt fra 1. februar til og med den 31. januar og er 1 år for de studerendes repræsentanter og 2 
år for de øvrige medlemmer. 

Valgudvalgets opgaver 

§ 3.  Rektors valgudvalg, bestående af repræsentanter for de eksisterende valggrupper, bistår og 
tilrettelægger valgene. 
 
Stk. 2.  Valgudvalget påser, at reglerne for valgets afholdelse og tilrettelæggelse overholdes, samt 
at der sikres information om valget. Valgudvalget er ansvarligt for, at der ved udskrivelse af 
valget udarbejdes en fortegnelse over de organer, til hvilke der udskrives valg med angivelse af 
deres sammensætning og funktionsperioders påbegyndelse og længde. 

Valgsekretariatet 

§ 4.  Valgsekretariatet varetager på vegne af valgudvalget de administrative anliggender i 
forbindelse med afholdelse af valg.  
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Valgcirkulære 

§ 5.  Valgudvalget drager omsorg for, at der forud for afholdelse af valg bliver udarbejdet et 
valgcirkulære med bestemmelser for afvikling af valget. Valgcirkulæret skal som minimum 
indeholde oplysninger og bestemmelser om følgende: 
 
1) Dato for valgets udskrivelse 
2) Oplysning om hvad valget vedrører 
3) Valgperiodens længde 
4) Valgmåde  
5) Tidspunkt for valglisternes offentliggørelse 
6) Frist for klage over manglende eller forkert optagelse på valglisten 
7) Frist for offentliggørelse af den endelige valgliste  
8) Frist for indlevering af kandidatlister (kandidatanmeldelser) 
9) Dato for offentliggørelse af indkomne kandidatlister 
10) Frist for indsigelse imod de offentliggjorte kandidatlister (kandidatanmeldelser) 
11) Frist for anmeldelser af liste- og valgforbund 
12) Dato for udsendelse af stemmemateriale 
13) Frist for klage over forkert eller manglende stemmemateriale 
14) Frist for afgivelse af stemmer/aflevering af stemmesedler 
15) Dato og måde for valgresultatets offentliggørelse 
16) Frist for klage over valget. 
 
Stk. 2.  Valgcirkulæret skal for så vidt angår valg til Bestyrelsen offentliggøres senest den første 
hverdag i oktober måned. 
 
Stk. 3.  Valgcirkulæret skal for så vidt angår valg til de kollegiale organer offentliggøres senest 
den første hverdag i oktober måned. 

Valgmåder m.v. 

§ 6.  Valg afholdes som forholdstalsvalg mellem lister. 
 
Stk. 2.  Rektor beslutter før udskrivelse af valg, om valget skal afholdes som elektronisk valg, 
brevstemmevalg, valgbordsvalg eller en kombination af disse. 
 
Stk. 3.  Hver stemmeberettiget har kun én stemme pr. valg, uanset valgmåde. 
 
Stk. 4.  Reglerne i denne valgstatut om stemmesedler og stemmemateriale dækker både trykt  
og elektronisk materiale. 
 
§ 7.  Afstemningen skal foregå anonymt. 
 
Stk. 2.  Valget skal i øvrigt foregå efter de retningslinjer, som er foreskrevet i valgcirkulæret  
og reglerne i denne valgstatut. 
 
§ 8.  Hvis valget helt eller delvist afholdes som elektronisk valg, skal det af valgcirkulæret  
fremgå, hvordan man afgiver stemme elektronisk og i hvilken periode og tidsrum det er muligt  
at afgive stemme elektronisk. 
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§ 9.  Hvis valget helt eller delvist afholdes som valgbordsvalg, skal det af valgcirkulæret fremgå,  
i hvilken periode og i hvilket tidsrum samt hvor afstemningen finder sted. 
 
Stk. 2.  Ved valgbordsvalget udøves stemmeretten ved personligt fremmøde på afstemnings-
stedet. 
 
Stk. 3.  Stemmelokalet skal være aflåst uden for det tidsrum, hvor afstemningen finder sted,  
og den kasse, hvori stemmesedlerne afleveres, skal være forseglet eller aflåst. 
 
§ 10.  Hvis valget afholdes som brevstemmevalg, skal brevstemmematerialet bestå af én eller 
flere stemmesedler, svarkuvert, følgebrev og yderkuvert. 
 
Stk. 2.  Der må ikke sammen med brevstemmematerialet vedlægges andet materiale. 

Valgområder og Valggrupper 

§ 11.  Valg foregår inden for 3 Valgområder for valg til henholdsvis 1) Bestyrelse, Fagligt Råd og 
Studienævn; 2) Arbejdsmiljøgrupper samt 3) Forskerprogramuddannelsesudvalg, samt 
underopdelt i Valggrupper. 

Stk. 2. Valgområde 1 – f.s.v.a. valg medarbejder- og studenterrepræsentanter til Bestyrelse, 
Fagligt Råd og Studienævn: 

Valgområde 1, Valggruppe I (De studerende): 
Alle studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse på 
KADK, samt de ph.d.-studerende der ikke er ansat på KADK. Ved valg til Fagligt Råd og 
Studienævn opdeles gruppen i IA: ovennævnte studerende indskrevet ved Arkitektskolen, IB: 
ovennævnte studerende indskrevet ved Designskolen og IC: ovennævnte studerende 
indskrevet ved Konservatorskolen. 

Valgområde 1, Valggruppe II A, B og C (VIP- medarbejdere): 
Valgområde 1, Valggruppe IIA: 
VIP-personale, herunder Ph.d.-studerende med arbejdssted på Arkitektskolen med en 
ansættelse på mindst 40% af en fuldtidsstilling.  
Valgområde 1, Valggruppe IIB:  
VIP-personale, herunder Ph.d.-studerende med arbejdssted på Designskolen med en 
ansættelse på mindst 40% af en fuldtidsstilling.  
Valgområde 1, Valggruppe IIC: 
VIP-personale, herunder Ph.d.-studerende med arbejdssted på Konservatorskolen med en 
ansættelse på mindst 40% af en fuldtidsstilling. 

Valgområde 1, Valggruppe III (TAP- medarbejdere): 
TAP- medarbejdere, herunder værkstedsmedarbejdere, med arbejdssted  
på henholdsvis Arkitektskolen, Designskolen, Konservatorskolen eller den fælles 
administration med en aftalt ugentlig arbejdstid på mindst 18,5 timer. 

Stk. 3. Valgområde 2, f.s.v.a. valg af medarbejderrepræsentanter (både VIP og TAP) til 
Arbejdsmiljøgrupper. 

Valgene foretages af og blandt medarbejdere med fysisk arbejdsplads inden for de enkelte 
valggrupper:  
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Valgområde 2, Valggruppe I (Arkitektskole): Bygning 68 (ekskl. IBD og IT & Campus), 
bygning 70, bygning 72, bygning 46, Vandflyverhangaren 

Valgområde 2, Valggruppe II (Designskolen/IBD): Bygning 47, bygning 68 (IBD), bygning 90 

Valgområde 2, Valggruppe III (Konservatorskolen): Bygningerne på Esplanaden 

Valgområde 2, Valggruppe IV (Administrationen): Bygning 63, bygning 110, bygning 136, 
bygning 53, bygning 62, bygning 68, B, sth.th, Hal 7, Biblioteks arealer på Lærlingeskolen, 
udendørs arealer 

Valgområde 2, Valggruppe V (Bornholm): Bygninger og udendørs arealer mv. på Bornholm 

Valgområde 2, Valggruppe VI (Værksteder Holmen): Værksteder i bygning 47, værksteder i 
bygning 90, værksteder samt Lyslaboratoriet i bygning 155, værksteder i bygning 160, 
Lærlingeskoen, IT & Campus’ værksteder, udendørs arealer ved værkstederne samt 
studerendes øvelsesaktiviteter på campus og kajarealer. 

For alle medarbejdere forudsættes det, at de har minimum 10 timer/uge, jf. 
arbejdsmiljølovens regler. 

Stk. 4. Valgområde 3, f.s.v.a. valg af ph.d. studerende til Forskeruddannelsesprogramudvalg. De 
Ph.d.- studerende vælges til det forskeruddannelsesprogramudvalg, jf. nedenfor henholdsvis 
Valgområde 3, Valggruppe I, II eller III, hvor hovedvejlederen er ansat inden for det 
pågældende forskeruddannelsesprograms område.    

Valgområde 3, Valggruppe I (Arkitektskolen): Ph.d.-studerende indskrevet ved Institut for 
Bygningskunst, By og Landskab, ved Institut for Bygningskunst og Kultur samt ved Institut for 
Bygningskunst og Teknologi 

Valgområde 3, Valggruppe II (Designskolen): Ph.d.-studerende indskrevet ved Institut for 
Bygningskunst og Design samt ved Institut for Visuelt Design 

Valgområde 3, Valggruppe III (Konservatorskolen): Ph.d.-studerende indskrevet ved Institut for 
Konservering 

Stk. 5.  Studerende og ansatte på barselsorlov indgår i valggrupperne under valgområde 1 
(Valggruppe I, II og III) samt f.s.v.a. ph.d.-studerende under valgområde 3. 
Tidsbegrænsede ansatte indgår i valgområde 1, Valggrupperne II og III, såfremt der er tale om 
en samlet ansættelsesperiode på mindst 1 år fra valgets udskrivelsesdato. 

Stemmeret og valgbarhed 

§ 12.  Rektor, prorektor/administrationschef, KADK’s 3 fagledere, KADK’s forskningsleder er 
ikke valgbare, men har stemmeret i valgområderne 1 og 2. 
 
Stk. 2.  Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 1, Valggruppe I, er stemmeberettigede 
og valgbare til posterne som repræsentant for de studerende i bestyrelsen og i de kollegiale 
organer på den skole den studerende er indskrevet. 
 
Stk. 3.  Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 1, Valggruppe IIA, er stemmeberettigede 
og valgbare til Arkitektskolens VIP-repræsentantposter i bestyrelsen og i det Faglige Råd samt i 
Arkitektskolens Studienævn. 
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Stk. 4.  Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 1, Valggruppe II B, er 
stemmeberettigede og valgbare til Designskolens VIP-repræsentantposter i bestyrelsen og i det 
Faglige Råd samt i Designskolens Studienævn. 
 
Stk. 5.  Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 1, Valggruppe II C, er 
stemmeberettigede og valgbare til Konservatorskolens VIP-repræsentantposter i bestyrelsen og i 
det Faglige Råd samt i Konservatorskolens Studienævn. 
 
Stk. 6.  Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 1, Valggruppe III er stemmeberettigede 
og valgbare til TAP-repræsentantposten i bestyrelsen og til TAP-posten som observatør i det 
Faglige Råd. 
 
Stk. 7. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 2, Valggruppe I er stemmeberettigede og 
valgbare til arbejdsmiljøgruppen for Bygning 68 (ekskl. IBD og IT & Campus), bygning 70, 
bygning 72, bygning 46, Vandflyverhangaren. 
 
Stk. 8. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 2, Valggruppe II er stemmeberettigede 
og valgbare til arbejdsmiljøgruppen for Bygning 47, bygning 68 (IBD), bygning 90. 
 
Stk. 9. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 2, Valggruppe III er stemmeberettigede 
og valgbare til arbejdsmiljøgruppen for Bygningerne på Esplanaden. 
 
Stk. 10. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 2, Valggruppe IV er stemmeberettigede 
og valgbare til arbejdsmiljøgruppen for Bygning 63, bygning 110, bygning 136, bygning 53, 
bygning 62, bygning 68, B, sth.th, Hal 7, Biblioteks arealer på Lærlingeskolen, udendørs 
arealer. 
 
Stk. 11. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 2, Valggruppe V er stemmeberettigede 
og valgbare til arbejdsmiljøgruppen for Bygninger og udendørs arealer mv. på Bornholm. 
 
Stk. 12. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 2, Valggruppe VI er stemmeberettigede 
og valgbare til arbejdsmiljøgruppen for Værksteder i bygning 47, værksteder i bygning 90, 
værksteder samt Lyslaboratoriet i bygning 155, værksteder i bygning 160, Lærlingeskoen, IT 
& Campus’ værksteder, udendørs arealer ved værkstederne samt studerendes 
øvelsesaktiviteter på campus og kajarealer. 
 
Stk. 13. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 3, Valggruppe I er stemmeberettigede 
og valgbare til Arkitektskolens Forskeruddannelsesprogramudvalg. 
 
Stk. 14. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 3, Valggruppe II er stemmeberettigede 
og valgbare til Designskolens Forskeruddannelsesprogramudvalg. 
 
Stk. 15. Alle der er optaget på valglisten for Valgområde 3, Valggruppe III er stemmeberettigede 
og valgbare til Konservatorskolens Forskeruddannelsesprogramudvalg. 
 
§ 13.  Stemmeret har de personer, der er optaget på den endelige valgliste, jf. § 12. 
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Stk. 2.  Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der den 1. i den måned, hvor valget udskrives, og 
som tillige på det tidspunkt, hvor valget afholdes, opfylder de fastsatte betingelser for udøvelse af 
valgretten inden for det pågældende valgområde, herunder er optaget på valglisten. 
Tidsbegrænset ansatte kan kun gøre krav på denne ret, hvis vedkommende er ansat for en 
samlet periode på mindst 1 år fra valgets udskrivelsesdato. 
 
Stk. 3.  Stemmeret kan kun opnås inden for én valggruppe til et givent valg. Personer der 
opfylder betingelserne for at indgå i flere valggrupper til et givent valg, må inden en frist og på en 
måde, der fastsættes i valgcirkulæret meddele inden for hvilken valggruppe, de vil udøve deres 
valgret. Afgives en sådan meddelelse ikke, træffes afgørelsen af valgsekretariatet på vegne af 
rektors valgudvalg. 

Valglister 

§ 14.  I forbindelse med valgets udskrivelse udarbejder valgsekretariatet på vegne af valgud-
valget lister over samtlige valgberettigede. Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysninger  
i Statens Lønsystem, KADK’s ph.d.-register og KADK’s studentermatrikel. 
 
Stk. 2.  Valglisterne offentliggøres på KADK’s intranet og fremlægges til eftersyn i Valg-
sekretariatet. 
 
Stk. 3.  Indsigelser vedr. manglende eller forkert optagelse på valglisterne skal fremsendes 
skriftligt til valgsekretariatet inden en i valgcirkulæret fastsat frist. Såfremt indsigelsen tages  
til følge, foretages rettelse i valglisten. 
 
Stk. 4.  Efter udløbet af indsigelsesfristen kan ingen kræve ændringer i valglisten, men valg-
udvalget kan rette egentlige fejl og mangler, så længe det er praktisk muligt. 

Kandidatlister (= kandidatanmeldelser) 

§ 15.  Valget sker på grundlag af kandidatlister. Kandidatlisterne skal være underskrevet af 
kandidaterne, som dermed bindende erklærer sig villige til at modtage valg.  
 
Stk. 2. Ingen kandidat kan være opstillet på mere end en liste til samme organ. 
 
Stk. 3.  En kandidatliste kan godt indeholde færre navne end det antal kandidater, der skal 
vælges, men bør dog så vidt muligt omfatte mere end en kandidat, og det bør tilstræbes, at der  
er så mange opstillet på en liste, at listen selv kan stille suppleanter. 
 
Stk. 4.  Ved indgivelse af kandidatlister skal disse være ledsaget af personlige underskrifter  
fra et antal stillere. Antallet af stillere skal svare til én mere end det antal kandidater, der skal 
vælges. Kandidaterne er selv stillere for den liste, hvorpå de er opstillet.  
 
Stk. 5.  Ingen kan være stiller for mere end en kandidatliste til samme kollegiale organ. Stillere 
skal være optaget på valglisten for valget til det pågældende organ. 
 
Stk. 6.  Såfremt det ikke direkte af listen fremgår, at kandidaterne er opstillet sideordnet, 
betragtes de som opstillet i den rækkefølge, de er opført på listen (prioriteret opstilling). 
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Liste- og valgforbund 

§ 16.  Der kan indgås liste- og valgforbund. Listeforbund kan indgås mellem to eller flere lister. 
Valgforbund kan indgås mellem lister og listeforbund og mellem flere listeforbund. Indgåelse af 
sådanne forbund forudsætter, at alle de af listerne omfattede kandidater skriftligt har tiltrådt 
dette. 
 
Stk. 2.  Anmeldelse af liste- og valgforbund skal indgives til valgsekretariatet inden en i valg-
cirkulæret angivet frist. 

Fredsvalg 

§ 17.  Er der i en valggruppe inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges, bortfalder afstemningen. 
 
Stk. 2.  Såfremt alle de opstillede kandidater er opstillet på samme liste, og opstillingen er fore-
taget prioriteret, bortfalder afstemningen ligeledes. De opstillede kandidater betragtes da som 
valgt i den rækkefølge, de er opført. De ikke valgte er suppleanter i den anførte rækkefølge. 

Stemmesedler 

§ 18.  Der udarbejdes stemmesedler på grundlag af de indkomne kandidatlister (kandidatan-
meldelser). Stemmesedlerne skal indeholde oplysninger om hvorvidt der stemmes til Besty-
relsen, det Faglige Råd, Studienævn, Arbejdsmiljøgruppe eller 
Forskeruddannelsesprogramudvalg. Endvidere skal stemmesedlerne indeholde oplysninger om 
valgområde, valggruppe, antallet af pladser der skal besættes, opstillede kandidater, 
opstillingsform og eventuelt liste- og valgforbund. 
 
§ 19.  Der fastsættes i valgcirkulæret en periode for afstemningens afholdelse og en frist for at 
stemme, jf. § 5, stk. 1, nr. 14. 
 
§ 20.  Valgudvalget afgør om afgivne stemmer er ugyldige. 

Opgørelse af valg 

§ 21.  Forholdstalsvalg mellem lister opgøres således, at det først bestemmes, hvor mange 
mandater, der er tilfaldet hver kandidatliste. Har valgforbund eller listeforbund, der ikke er led  
i valgforbund, været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, imellem 
hvilke valgforbund, henholdsvis listeforbund, er indgået. Det for hver kandidatliste, valgforbund 
eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 4, 5 osv., indtil hvert stemmetal er delt så 
mange gange, som svarer til det antal mandater, der i det højeste kan tilfalde vedkommende 
kandidatliste, valgforbund eller listeforbund.  
Den største af de således fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund (listefor-
bund), den er tilfaldet, ret til det første mandat, den næststørste kvotient giver den liste eller det 
valgforbund (listeforbund), den er tilfaldet, ret til mandat nummer to og så fremdeles, indtil det 
antal mandater der skal besættes, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og valgforbund 
(listeforbund). Har flere opnået samme kvotient, og kan alle ikke opnå valg, fordeles det eller de 
resterende mandater ved lodtrækning. Lodtrækning foretages af valgudvalget. 
 
Stk. 2.  Fordelingen af de mandater, som er tilfaldet et valgforbunds kandidatlister og listefor-
bund, eller som er tilfaldet et listeforbunds kandidatlister, sker efter samme regler som anført  
i stk. 1. 
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§ 22.  Ved opgørelse af hvilke af en listes kandidater, der kan anses for valgte, sondres mellem 
listestemmer og personlige stemmer. I tilfælde af brevstemmevalg gælder: har vælgeren alene 
sat kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for navnet på en kandidat som ud for 
listebetegnelsen for den liste, denne tilhører, anses stemmeafgivelsen for personlig; har vælgeren 
derimod sat kryds ved flere kandidater inden for samme liste, er det en listestemme. 
 
§ 23.  Såfremt det ikke af listen fremgår, at kandidaterne er opstillet sideordnet, foretages 
opgørelsen af, hvem der er valgt på listen således: 
Antallet af personlige stemmer inden for hver liste sammenlægges med antallet af listestemmer, 
og summen divideres med et tal, der er én højere end det antal mandater, der er tilfaldet listen. 
Det fremkomne tal forhøjes til det nærmeste hele tal, og dette betegnes som fordelingstallet for 
den pågældende liste. 
Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nummer et på listen opførte kandi-
dat, lægges herefter et så stort antal af listestemmerne, at fordelingstallet opnås. De 
listestemmer, der bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nummer to på 
kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet opnås og så fremdeles for de øvrige kandidaters 
vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Når alle listestemmer på 
denne måde er fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har opnået 
fordelingstallet eller som ved personlige stemmer har opnået et antal, der er lig med eller større 
end fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. 
 
Stk. 2.  Opnås det ikke på denne måde at få valgt alle de medlemmer, der skal vælges, erklæ-res i 
rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer 
tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen. 
Har to kandidater opnået samme stemmetal, og kan kun en opnå valg, erklæres den kandidat, 
der står først på listen, for valgt. 
 
Stk. 3.  De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke har opnået valg, betragtes som 
suppleanter for de valgte af samme liste i rækkefølge efter reglerne i stk. 2. Er kandidatlisten 
udtømt, tages suppleanter fra eventuelle listeforbund, men ikke valgforbund, efter tilsvarende 
regler som fastsat i stk. 2. 
 
§ 24.  Er en kandidatliste anmeldt med sideordnet opstilling, foretages opgørelsen af, hvem der 
er valgt, kun på grundlag af opnåede personlige stemmer. 
 
Stk. 2.  Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, afgøres 
rækkefølgen for de pågældende ved lodtrækning. 
 
Stk. 3.  Efter at kandidaternes indbyrdes rækkefølge således er fastslået, anses kandidaterne for 
valgt i det antal, som listen ifølge § 21 er berettiget til. De ikke valgte kandidater anses som 
suppleanter efter samme opgørelsesmetode. Er kandidatlisten udtømt, udtages suppleanter efter 
reglen i § 23, stk. 3, sidste pkt. 

Suppleanter og suppleringsvalg til bestyrelsen 

§ 25.  Hvis et valgt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af 
bestyrelsen og suppleanter indtræder i stedet for resten af valgperioden. 
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Stk. 2.  Hvis der ved det ordinære valg ikke er valgt et tilstrækkeligt antal suppleanter til at 
bestyrelsen kan være fuldtallig, udskrives der suppleringsvalg i den pågældende valggruppe  
efter de for det ordinære valg gældende regler. Indberetning om vakance indgives til valg-
sekretariatet. 
 
Stk. 3.  Suppleringsvalg udskrives på grundlag af en opdateret valgliste, suppleret med valg-
berettigede, der inden for en af valgudvalget nærmere fastsat frist begærer sig optaget på valg-
listen. 

Suppleanter og suppleringsvalg til de kollegiale organer 

§ 26.  Hvis et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af  
det pågældende organ og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden. 
 
Stk. 2.  Hvis et valgt medlem får orlov i løbet af en valgperiode, bestemmer det pågældende 
organ, om medlemmet skal udtræde for orlovsperioden eller for hele resten af valgperioden. 
 
Stk. 3.  Indtræder der under valgperioden vakance i et kollegialt organ, og er der ikke ved det 
ordinære valg valgt eller udpeget et tilstrækkeligt antal suppleanter til, at vedkommende 
kollegiale organ kan være fuldtalligt, afgør rektor efter indstilling fra det pågældende kollegiale 
organ, om den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg, eller om besættelsen kan 
udsættes til næste ordinære valg. Indberetning om vakance indgives til valgsekretariatet af 
formanden for det kollegiale organ. 
 
Stk. 4.  Suppleringsvalg udskrives på grundlag af en opdateret valgliste, suppleret med valg-
berettigede, der inden for en af valgudvalget nærmere fastsat frist begærer sig optaget på valg-
listen. 
 
Stk. 5.  Ved suppleringsvalg er valgområdet og valgmåden som ved det ordinære valg. 

Tjenestepligt  

§ 27.  Det er en tjenestepligt for medlemmerne af Valgområde 1, Valggruppe II A, II B og II C, jf. 
§ 11, at indtræde som repræsentanter, såfremt de vælges eller udpeges hertil. Det er ligeledes en 
tjenestepligt for medlemmerne af Valgområde 1, Valggruppe III at indtræde som repræsentant i 
bestyrelsen. Der er ikke pligt til at modtage genvalg/genudpegning i umiddelbar forlængelse af 
en valgperiode. 
 
Stk. 2.  Hvis det ved valgets opgørelse konstateres, at der ikke er valgt det nødvendige antal 
repræsentanter i Valgområde 1, Valggruppe II A, II B eller II C og for så vidt angår valg til 
bestyrelsen for Valgområde 1, Valggruppe III, foranstalter rektors valgudvalg umiddelbart efter 
valgets afholdelse og inden dets offentliggørelse lodtrækning mellem gruppens ikke valgte 
valgbare medlemmer om, hvem der skal indtræde i bestyrelsen eller vedkommende kollegiale 
organ, samt om hvem der skal være suppleanter. Rektors valgudvalg træffer afgørelse om 
antallet af suppleanter. 
 
Stk. 3.  Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis ingen kandidater er opstillet til valget. 

Offentliggørelse af valgresultatet 

§ 28.  Valgcirkulæret skal indeholde bestemmelser om hvor og hvornår valgresultatet offent- 
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liggøres, jf. § 5, stk. 1, nr. 15. 

Valgklager 

§ 29.  En valgberettiget, som ønsker at indgive klage i anledning af et afholdt valg, skal inden  
en frist, der fastsættes i valgcirkulæret (normalt 7 dage), indgive en skriftlig og begrundet klage 
til valgsekretariatet.  
 
Stk. 2.  Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets 
afgørelse kan indbringes for rektor, der afgør sagen endeligt. 
 
Stk. 3.  Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er indgivet af 
en eller flere personer, som ikke har valgret.  
 
Stk. 4.  Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der snarest muligt afholdes omvalg. Ved omvalg kan 
kun de personer, der var opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag i 
valgperioden stemme. 
 
Stk. 5.  Ved omvalg finder denne valgstatuts regler tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 6.  Er ingen klage modtaget ved fristens udløb, tilintetgøres stemmerne. 
 

KAPITEL 2:  BESTYRELSEN, §§ 30-31 

Valgområde 

§ 30.   Bestyrelsen udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe I er alle, der er optaget i 
Valgområde 1, Valggruppe I. Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe II 
er alle, der er optaget i Valgområde 1, Valggruppe II.  
Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe III er alle, der er optaget i 
Valgområde 1, Valggruppe III. 

Funktionsperiode for medlemmer af bestyrelsen 

§ 31.  Repræsentanter for Valgområde 1, Valggruppe I vælges for 2 år. Repræsentanter for 
Valgområde 1, Valggruppe II og III vælges for 4 år. 
 

KAPITEL 3:  DET FAGLIGE RÅD, §§ 32 – 33 

Valgområde 

§ 32.  Det Faglige Råd udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe I er alle, der er optaget i 
Valgområde 1, Valggruppe I. Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe II 
er alle, der er optaget i Valgområde 1, Valggruppe II.  
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Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe III er alle, der er optaget i 
Valgområde 1, Valggruppe III. 

Funktionsperiode for medlemmer og observatører af det Faglige Råd 

§ 33.  Repræsentanter for Valgområde 1, Valggruppe I vælges for 1 år. Repræsentanter for 
Valgområde 1, Valggruppe II og III vælges for 2 år.  

 

KAPITEL 4:  STUDIENÆVN, §§ 34 – 35 

Valgområder 

§ 34.  Hvert Studienævn udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe I er alle, der er optaget i 
Valgområde 1, Valggruppe I og studerer inden for det pågældende studienævns område. 
Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 1, Valggruppe II er alle, der er optaget i 
Valgområde 1, Valggruppe II og er ansat inden for det pågældende studienævns område. 
 
Stk. 3.  Stemmeret og valgbarhed kan kun anvendes inden for ét studienævns område. 
Medlemmer af Valgområde 1, Valggruppe I eller II, der er ansat eller studerer inden for flere 
studienævns områder, må inden den frist og på den måde, der fastsættes i valgcirkulæret, 
meddele inden for hvilket område de ønsker at anvende deres stemmeret og valgbarhed. 

Funktionsperiode for medlemmer af Studienævn 

§ 35.  Repræsentanter for Valgområde 1, Valggruppe I vælges for 1 år. Repræsentanter for 
Valgområde 1, Valggruppe II vælges for 2 år. 

 

KAPITEL 5:  ARBEJDSMILJØGRUPPER, §§ 36 – 37 

Valgområder 

§ 36.  Hver Arbejdsmiljøgruppe udgør en samlet valggruppe, inden for hvilket de 
valgberettigede i hver valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valgområde 2, henholdsvis Valggruppe I, II, III, IV, 
V eller VI er alle, der er ansat og har fysisk arbejdssted inden for den pågældende 
Arbejdsmiljøgruppes område. 
 
Stk. 3.  Stemmeret og valgbarhed kan kun anvendes inden for én Arbejdsmiljøgruppes område. 
Ansatte, der arbejder inden for flere Arbejdsmiljøgruppes områder og ikke er dækket af § 7, stk. 
7 - stk.12, må inden den frist og på den måde, der fastsættes i valgcirkulæret, meddele inden for 
hvilket område de ønsker at anvende deres stemmeret og valgbarhed. 

Funktionsperiode for medlemmer af Arbejdsmiljøgrupper 

§ 37.  Repræsentanter for Valgområde 2 vælges for 2 år. 
 
Studerendes valgperiode? 
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KAPITEL 6:  FORSKERUDDANNELSESPROGRAMUDVALG, §§ 38 – 39 

Valgområder 

§ 38.  Hvert Forskeruddannelsesprogramudvalg udgør et samlet valgområde, inden for hvilket 
de valgberettigede i hver valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for valgområde 3, henholdsvis Valggruppe I, II eller III 
er alle, der er indskrevet inden for valgområde 3, henholdsvis Valggruppe I, II eller III og hvis 
hovedvejleder er ansat inden for det pågældende forskeruddannelsesprograms område.  
 
Stk. 3.  Stemmeret og valgbarhed kan kun anvendes inden for ét forskeruddannelsesprograms 
område. Medlemmer af valgområde 3, Valggruppe II indskrevet ved Institut for Bygningskunst 
og Design, må inden den frist og på den måde, der fastsættes i valgcirkulæret, meddele inden for 
hvilket område de ønsker at anvende deres stemmeret og valgbarhed. 

Funktionsperiode for medlemmer af Forskeruddannelsesprogramudvalg 

§ 39.  Repræsentanter for Valgområde 3 vælges for 1 år. 

KAPITEL 6:  IKRAFTTRÆDEN, § 40 

§ 40.  Denne valgstatut for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering (KADK) træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Valgstatut af 28. august 
2012 for valg til bestyrelse og kollegiale organer, samt valgstatut af 1. februar 2016 om valg til 
AMO/AMG, bortfalder derefter. 
 
 
 
 
 
Godkendt ved bestyrelsesmøde den 26. september 2017 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

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

   13/09 2017 
 

 Journalnr.: 34085   Enhed: L-sek Initialer: ESL 

 
Bestyrelsens årsplan 2018 

 

Møde nr. Dato Tidspunkt Emner Bemærkninger 

1 Torsdag den 1. 
marts 2018 

Kl. 9:00 – 
13:00 

- Årsrapport og påtegnelse af 
regnskab 

- Opfølgning på handlingsplan 
- Akkreditering 

 

2 Tirsdag den 26. 
juni 2018 

Kl. 9:00 – 
13:00 

- Opfølgning på handlingsplan 
 

 

 

 Fredag den 31. 
august 
* ELLER 
Mandag den 3. 
september 2018 

Kl. 11 Skoleåbning, formandens åbningstale  

3 Tirsdag den 25. 
september – 
onsdag den 26. 
september 2018 

Kl. 12 til kl. 
13 dagen 
efter 

- Kvartalsregnskab  
- Evt. finanslov 
- Mødeplan 2018 

Opfølgning på handlingsplan 
- Status på arbejdet på institutterne 

 

Til drøftelse, hvorvidt 
der skal være et to-
dages seminar. 
 

4 Torsdag den 13. 
december 2018 

Kl. 10:00 – 
13:00 

- Godkendelse af budget 2019 
inden regnskabsårets 2018 
afslutning 

- Beskæftigelsesoversigt 2018 
- Opfølgning på handlingsplan 
 

 

     

 
Derudover er der diplomoverrækkelse hhv. 26. januar 2018 og 29. juni 2018, begge dage kl. 14. Desuden er der 
”Sneak Peak” på afgangsudstillingen den 28. juni.  
*Skoleåbning 2018 er endnu ikke endeligt fastlagt, men det bliver enten fredag den 31. august eller mandag den 
3. september. 
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 Opdateret bilag: 
Ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og forskningsministeren og 
serviceeftersyn af KADK vision/strategi for perioden 2018 til 2021 

 

 Idet KADK skal etablere ny strategisk rammekontrakt med Ministeren er der behov for at 
skabe overblik og sammenhænge mellem den nye rammekontrakt og den af bestyrelsen i 
forvejen lancerede Handlingsplan og herunder de mange udviklingstiltag, der allerede pågår 
på KADK. Rektoratet præsenterede derfor på bestyrelsesmødet i juni et ”oplæg til proces for 
ny strategisk rammekontrakt og vision/strategi for perioden 2018 til 2019”. Da Ministeriet 
siden mødet i juni har sendt mere konkrete informationer vedr. processen har vi opdateret 
dette bilag med denne nye viden. Det er er særligt oversigten på side 4 som er opdateret. 

Tilbageblik på strategiprocesser 
Bestyrelsen vedtog i 2013 en KADK vision/strategi 2013-2015 med titlen ”Kandidater og 
viden, der former fremtiden” som inkluderer værdigrundlag, DNA, en vision, og en strategi 
der fokuserer på at styrke KADKs tre vidensdomæner (videnskab, kunst og praksis) samt 
udvikling af de nye fælles rammer. Det dannede samtidig grundlaget for 11 strategipakker, 
som bestyrelsen løbende har fulgt fremdriften af. I 2015 vedtog bestyrelsen at forlænge 
strategien til og med 2017, så den følger udviklingskontrakt 2015-2017. 
 
På grund af 30 procent dimensionering af arkitekt- og designuddannelserne, med dertil 
knyttet bevillingsfald kombineret med regeringens årlige 2 procent-besparelser, vedtog 
bestyrelsen i 2016 Handlingsplanen ”et nyt fokuseret KADK” med det formål at udvikle 
uddannelserne for at sikre fortsat høj kvalitet og økonomisk balance under de nye 
rammevilkår. Udviklingskontrakten med Ministeren blev på nogle punkter også tilpasset den 
nye situation. 
 
Efterfølgende vedtog bestyrelsen at samle målene fra KADK strategi/vision, 
Udviklingskontrakten og Handlingsplanen i én samlet Udviklingsplan, så der skal følges op 
på en samlet plan frem for tre delvis forskellige planer.    
 
Den nye strategiske rammekontrakt 
Den gældende udviklingskontrakt mellem KADK og uddannelses- og forskningsministeren 
udløber den 31. december 2017. Med den politiske aftale om bedre rammer for ledelse 
erstattes de nuværende udviklingskontrakter mellem Minister og bestyrelse af nye strategiske 
rammekontrakter. Det nye koncept lægger op til 4-årige kontrakter (mod nu 3-årige) og skal 
indeholde centrale institutionsspecifikke strategiske mål dvs. den nuværende sondring 
mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves. Derudover skal de strategiske rammekontrakter 
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styrke en strategisk dialog mellem ministeren og bestyrelsen, hvor der løbende følges op på 
fremdrift og resultater.   
 
I juni 2017 igangsætter Ministeren forhandlingerne om de strategiske rammekontrakter med 
udmeldinger om samfundsmæssige målsætninger. Kontrakterne forventes underskrevet juni 
2018 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar. Der bliver dog mulighed for at søge om at 
komme på et ”fast track” således at kontrakten underskrives i februar 2018. 
 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den strategiske rammekontrakt og 
institutionens overordnede strategi er nøje afstemt, så rammekontrakten udgør et centralt 
styringsværktøj. Bestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for, at kontraktens mål 
opfyldes. Bestyrelsesformanden forventes derfor at være den strategiske partner i både 
forhandling og løbende opfølgning på mål og resultater. Uddannelses- og 
forskningsministeren forventer, at både bestyrelsesformand og rektor deltager i 
kontraktforhandlingerne, men der skabes også mulighed for at ”teknikere” kan få dialog om 
de mere tekniske aspekter af kontraktudarbejdelsen. 
 
Overblik: KADK strategimodel  
De fremtidige strategiske styringsværktøjer på KADK kan inddeles tre forskellige værktøjer, 
som hver især opfylder et eget formål og til sammen understøtter en sammenhængende 
strategisk udvikling. 
  
1: KADK strategisk rammekontrakt 2018-2021 
Rammekontraktens formål er primært at Ministeren kan følge op på målsætningerne og at 
der på det grundlag etableres en relevant kommunikation mellem Ministeren og Bestyrelsen. 
I forhold til indholdet i Kontrakten så rækker den af bestyrelsen allerede lancerede ambitiøse 
Handlingssplan (også godkendt af ministeriet) langt ind i Rammekontraktens periode og 
derfor forventes det at en del af rammekontraktens indhold allerede er lagt fast. Det er dog 
endnu ikke udmeldt hvad Minsterens forventninger til KADK er, og da strategiperioden er to 
år længere, kræver det nye strategiske budgetter og dertil knyttede nye tiltag for at sikre en 
økonomi i balance frem til 2021. 
 
2: KADK strategi og vision 
KADK´s vision/strategi har som formål at bestyrelsen kan følge op på målsætningerne og at 
der på det grundlag etableres dialog mellem bestyrelsen og rektorat. Men den har også som 
formål at alle interessenter, herunder særligt studerende, medarbejdere og ledere er 
inkluderet i forståelsen af hvor KADK er på vej hen, hvorfor, og aktivt deltager i udviklingen 
dvs. nok er målene i Strategien og Rammekontrakten i hovedtræk de samme, men de 
formateres og formuleres forskelligt. Derudover gennemføres et servicetjek af den meget 
langsigtede Vision, der blev formuleret i 2013, så det sikres den stadig er dækkende  
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3: Dynamisk projektporteføjle (p.t. Udviklingsplanen/Handlingsplan) 
KADK´s dynamiske projektporteføjle har som formål, at KADK´s ledelse på 
implementeringsniveau dvs. projekter og forandringer, der gennemføres som konsekvens af 
strategien – kan følges løbende og skabe læreprocesser og dialog om forandringer. En 
væsentlig faktor i dette arbejde bliver KADK´s udviklingsorganisation med mere professionel 
projektledelse både på portefølje og enkelt projektniveau og en særlig økonomisk styring af 
udviklingsområdet. Indholdet i Udviklingsporteføljen består i øjeblikket af 15 strategiske 
projekter, men som de afsluttes oprettes nye tiltage som skal sikre målene i 
strategi/udviklingskontrakten nås.  
 

 
 
 
Figur viser 3 sammenhænge i strategimodellen 
 
Udkast til processer 
Idet hovedparten af det forventede indhold/retning i forhold til den strategiske 
rammekontrakt allerede nogenlunde er på plads lægges der i nedenstående tidsplan op til at 
KADK søger om at komme på ”Fast track” og kan underskrive kontrakt i februar 2018. Det 
skal ses i sammenhænge med at rektoratet lægger op til at inddragelse primært foregår 
gennem de repræsentative fora herunder Samarbejdsudvalget, Fagligt Råd, De Studerendes 
Råd frem for en meget mere tidskrævende involvering af alle medarbejdere - fordi det 
allerede er gennemført i forbindelse med Handlingsplanen. 
 
 
 
Se tidsplan på næste side 
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Tider Møde/tema  
September Interne drøftelser på KADK 

Drøftelser i Ledelsen og Samarbejdsudvalget 
 

26-27 september Bestyrelsesseminar 
Drøftelse af oplæg til 1. Forhandlingsmøde med Ministeriet 
Første drøftelse af revision af bestyrelsens Strategi/Vision 
 

28. september 1. Forhandlingsmøde med Ministeriet om Strategisk 
Rammekontrakt. 
 

Oktober- 
november 
 

Interne drøftelser på KADK 
Drøftelser i bestyrelsens formandskab, Ledelsen, Samarbejdsudvalget 
og Fagligt Råd – inddragelse af evt. udviklingsansvarlige på områder 
hvor der skal sættes mål. 
 

14. december 
 

Bestyrelsesmøde 
Drøftelse af oplæg til 2. Forhandlingsmøde med Ministeriet 
Drøftelse af revidering af første version af vision/strategi 
 

15. december 2. forhandlingsmøde med ministeriet om strategisk 
rammekontrakt 
 

Januar til 
februar 

Interne drøftelser på KADK  
Drøftelser i Ledelsen, Samarbejdsudvalget evt. inddragelse af 
udviklingsansvarlige hvor der skal arbejdes med målsætninger 
 

Januar til 
februar 2018 

Afsluttende forhandlingsforløb 
Bestyrelsesformanden afslutter forhandlinger med strategiske 
rammekontrakt som underskrives af MLA + Minister 
 

Februar/marts 
2018 (Dato 
endnu ikke 
besluttet) 
 

Bestyrelsesmøde  
Orientering om den færdige strategiske rammekontrakt 
Oplæg til godkendelse af revideret strategi/vision 
  

 

 
 
 



Bilag: Oplæg til drøftelse af revision af 

VISION & STRATEGI 2018-2021

Bemærk der er tre drøftelsespunkter
- Værdierne
- Visionen
- Strategiske indsatser



GENERELLE OVERVEJELSER
 Handlingsplanens ambitioner bliver indarbejdet 
 Overensstemmelse med KADKs nye rammekontrakt
 Samme periode som rammekontrakten 2018-2021



Perioden bliver fra 2018-2021

Vi udvikler ny overskrift



Ny indledende tekst formuleres



Mission fastholdes 



Til drøftelse:

Er der værdier som er mindre relevante i 
dag og derfor kan fjernes?

Er der væsentlige værdier som med fordel 
kan indgå?



KADK´s DNA og værdier lægges 
sammen – da de er vanskelige at 
skelne fra hinanden



Erstattes med den den nye proces bl.a. 
omkring Handlingsplanen



Til drøftelse:

Er der dele af visionen som med 
fordel kan bortfalde?

Er der nye visionselementer som 
med fordel kan indgå?



Strategien justeres jf. handlingsplanens 
intentioner og mål



Strategipakkerne ændres så de i 
form og indhold matcher den 
Strategiske Rammekontrakt/
Handlingsplanen

Drøftelse i bestyrelsen:
Ønsker bestyrelsen at strategien 
indeholder indsats – udover de som 
indgå i  Handlingsplanen/i 
strategiske rammekontrakt?





Udgår - fordi implementering af 
strategier designes og følges i den
dynamiske projektportefølje



Justeres og opdateres 
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 Foreløbigt strategisk budget 2018-2021 opdateret med 
Finanslovsforslag 2018  

Regeringen har den 30. august 2017 offentliggjort Forslag til Finanslov for 2018, som også 
viser estimater på bevillinger fremadrettet. Den forhandles i øjeblikket politisk og loven skal 
vedtages inden årsskiftet. Det betyder der stadig kan komme ændringer. Vi har med afsæt i 
Finanslovsforslaget udarbejdet et strategisk budget for at vi kan danne os et foreløbigt 
indtryk af økonomien. På bestyrelsesmødet 14. december præsenterer vi både budget 2018 og 
strategisk budget 2018-2021, som vi håber er baseret på en vedtaget Finanslov for 2018.  
 
Det strategiske budget løber over 4 år dvs. fra 2018-2021 og afspejler dermed perioden for 
den strategiske rammeaftale med Ministeren. I Tabel 1 har vi dog ført budgettet ud til 2023, 
altså to år ud over det strategiske budget, fordi det er i den periode dimensioneringen løber, 
og for at fået et indtryk af hvordan flytningen af Konservatorskolen til Campus Holmen i 
2022 påvirker økonomien.  
 
Jf. Finanslovsforslaget for 2018 er der indregnet lønstigninger på 3,5% og øvrige 
prisstigninger på 2,7%. Løn- og prisstigningerne betyder både øget bevilling og udgifter i 
forhold til 2017. Disse stigninger er afspejlet i Tabel 1, hvor salg og andre indtægter, løn, 
husleje og afskrivninger er opskrevet med den forventede prisudvikling. Øvrig drift og 
udviklingsplanens økonomi er fastholdt på prisniveau 2017. 
 
Særligt om indtægter  
De samlede bevillinger falder og som det fremgår af Tabel 1 skyldes det dimensioneringen af 
arkitekt- og designuddannelserne, den årlige to procent besparelse (omprioriteringsbidrag), 
samt indkøbsbesparelse jf. rammeprogram 11.  I budgettet er omprioriteringsbidraget ikke 
videreført i 2022 og 2023. Salg og andre indtægter (som ikke er på finansloven) kommer fra 
en række indkomstkilder og de forventes stabile i perioden.  
 
Særligt om udgifter 
Som konsekvens af Handlingsplanen falder udgifterne i perioden 2018-2019. Lønudgifterne 
falder som konsekvens af de personalereduktioner som blev gennemført/aftalt/planlagt i 
2017. I 2020 til 2021 skal lønnen løbende justeres i forhold til dimensioneringen (antallet af 
studerende falder ca. 20 procent frem til 2023) og det er ambitionen at dette kan håndteres 
med naturlig fratrædelser og færre løst tilknyttede medarbejdere. Lønudgifterne falder dog 
noget mindre end det fremgår direkte af Tabel 1 idet en del af de 8,5 mio. kr. i Handlings-
planen er lønudgifter. Dertil kommer at der på lang sigt forventes øget aktivitet på efter- og 
videreuddannelse og flere eksterne forskningsbevillinger - disse ambitioner er dog ikke 
indarbejdet endnu.  
 
I samme periode falder også driftsudgifterne jf. Handlingsplanen som rækker frem til 2019. 
Fra 2020 til 2021 falder driftsudgifter som konsekvens af færre studerende/aktiviteter.     
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Årenes resultater  
Økonomien i handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK frem til 2019 er stadig på plads 
hvilket betyder et budgetteret overskud på 2 mio. kr. i 2018 og 2019. 
 
I perioden 2020 til 2023 forventes et ordinært budget i balance dvs. med et resultat på nul. 
Dog vil flytningen af Konservatorskolen påvirke ekstraordinært i årene 2021-2023 hvilket 
betyder underskud i disse år. Vi må ikke jf. Budgetloven gå i underskud, og det kræver derfor 
på forhånd, at vi får Ministeriets godkendelse til at anvende en del af egenkapitalen. 
 

 
 
Egenkapitalens størrelse 
Budgettets betydning for egenkapitalen fremgår af Tabel 2 nedenfor. Der sker en opbygning 
frem til 2019, hvorefter finansieringsbehovene reducerer egenkapitalen. I 2022 indgår flyt-
ning af konservatoruddannelsen til Holmen i driftsunderskuddet. Der er tidligere foretaget 
en opgørelse af dækningsbehovet i egenkapitalen til ca. 15 mio. kr.  
 

 

Tabel 1. Budget 2018 for KADK baseret på FFL 2018  1)
Mio. kr. R2016 B2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bevilling  2) 277,3 279,1 284,2 284,4 283,8 283,5 283,5 283,5
Indkøbsbesparelse 11. fase -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
2% omprioriteringsbidrag   3) -3,7 -7,3 -10,6 -13,9 -17,2 -19,9 -19,9 -19,9
Dimensionering 4) -1,1 -4,4 -8,6 -17,0 -25,3 -33,9 -38,7 -39,3
Opretholdelse af udbud i Nexø 4) 0,2 0,7 1,2 2,7 4,2 5,4 6,1 6,2
Samlet bevilling 272,7 268,1 265,8 255,8 245,1 234,7 230,6 230,1
Salg og andre indtægter 16,1 13,1 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Eksternt finansierede projekter 20,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Indtægter i alt 309,2 298,7 296,8 286,8 276,1 265,7 261,6 261,1
Løn 164,1 155,6 150,0 144,7 136,9 132,1 128,4 128,0
Husleje 49,6 49,3 49,8 48,2 48,2 43,1 43,1 43,1
Øvrig drift 64,5 64,4 64,1 60,9 60,0 59,5 59,1 59,0
Afskrivninger 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Udvikling i handlingsplanen  5) 5,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Konservatorskolen  6) 3,3 12,1 2,6
Eksternt finansierede projekter 20,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Omkostninger i alt 303,3 296,7 294,7 284,7 276,0 268,9 273,6 263,6

Årets resultat 5,9 2,0 2,0 2,0 0,0 -3,3 -12,1 -2,6
1)  2016 og 2017 er i  årets priser, mens 2018 ti l  2023 er i  PL-niveau 2018.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,3 mio. kr. efter 2019.
3) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget frem til  2021.
4) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø jf. Finanslovsforslaget.
5) I takt med budgettering af de enkelte udviklingsprojekter flyttes budgetposten ti l  løn og drift.
6) Flytning af konservatorskolen jf. notat af 29.8.2017 fra Økonomi.

Tabel 2. Egenkapitalen for KADK baseret på budget 2017 og FFL 2018
Mio. kr. R2015 R2016 B2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Primo opgørelse 19,1 19,1 25,0 27,0 29,0 31,0 30,9 27,6 15,5
Forventet resultat 0,0 5,9 2,0 2,0 2,0 0,0 -3,3 -12,1 -2,6
Ultimo opgørelse 19,1 25,0 27,0 29,0 31,0 30,9 27,6 15,5 12,9
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.
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Bilag: Orientering om egenkapital på KADK 
 

Egenkapitalen er et udtryk for, hvor meget en virksomhed er værd, hvis den skulle lukke ned 
- det vil sige betale alle skyldige beløb, inddrive alle tilgodehavender og herefter sælge alle 
aktiver. Egenkapitalen bliver dermed et udtryk for summen af alle over- og underskud, som 
en virksomhed har haft gennem årene. Hvis egenkapitalen er positiv, har der været større 
overskud end underskud. Overskydende egenkapital kan anvendes til nye investeringer 
og/eller sikring af virksomheden mod uventede underskud i den årlige drift.  
 
Offentlige institutioner har ikke til formål at akkumulere egenkapital, som det er tilfældet 
med private virksomheder. For de fleste offentlige institutioner har budgetloven desuden 
begrænset adgangen til at anvende overskydende egenkapital fra tidligere finansår. 
Anvendelse af overskydende egenkapital sker ved at lave et driftsunderskud i regnskabet, og 
det tillader budgetloven ikke, medmindre man forlods har fået godkendelse til det fra 
Ministeriet. Det kræver så at Ministeriet finder en anden institution, som kan få et 
tilsvarende overskud.  Selvejende institutioner som fx universiteterne er ikke underlagt 
budgetlovens begrænsninger. 
 
Størrelsen på KADK´s egenkapital 
KADK’s egenkapital skal ses som en forsikring mod uforudsete hændelser og udgifter. Der er 
ikke umiddelbart enighed om, hvor stor egenkapitalen bør være. Private revisorer vil umid-
delbart sige 30% af omsætningen (ca. 90 mio. kr.), men det er for meget for en offentlige 
institution, fordi risikoen for uventede underskud er betydelig lavere, end for private virk-
somheder.  
 
Universiteterne har siden indførelsen af selveje opbygget en vis egenkapital. Det fik for et par 
år siden Rigsrevisionen til at undersøge disse egenkapitaler. Deres konklusioner var, at der 
var stor variation i størrelsen af universiteternes egenkapital, og at ikke alle universiteterne 
havde forholdt sig til størrelsen. Rigsrevisionen kom ikke selv med nogen anbefaling til selve 
størrelsen, men anbefaler at universiteterne forholder sig til størrelsen. 
 
Rigsrevisionen har tidligere udtrykt bekymring for KADK’s egenkapital var for lille, fordi 
uforudsete hændelser som fx de to års underskud i 2013 og 2014 ikke kunne rummes inden 
for den daværende egenkapital. Egenkapitalen er efterfølgende opbygget til et højere niveauet 
hvilket Rigsrevisionen har udtrykt tilfredshed med. Tabel 1 viser, at egenkapitalen i 2014 
udgjorde 6,3 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. udgør en startkapital (statsforskrivning) fra 
Finansministeriet, som må forventes at skulle betales tilbage på et tidspunkt, ligesom det er 
sket med universiteterne. Den frie egenkapital udgjorde dermed 0,9 mio. kr. i 2014.  Over-
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skuddene i 2015 og 2016 har genopbygget egenkapitalen til 25,0 mio. kr. inkl. statsforskriv-
ning. Med effektuering af de planlagte overskud i årene fremover (i det nuværende 
strategiske budget fra 2016) vil der ske en yderligere opbygning af egenkapitalen.  
 
Overvejelserne omkring størrelsen på KADK’s egenkapital er gengivet i tabel 2 og viser et 
samlet behov for KADK´s egenkapital på ca. 15 mio. kr. Overvejelserne tager højde for en 
række forskellige styringselementer under de nuværende omstændigheder. Hændelserne 
ventes ikke at indtræffe på samme tid, og derfor kan de enkelte dækningsbehov sættes 
forholdsvis lavt.  
 
Hvis omstændighederne ændres til fx en situation med et selvejet KADK, kan det være nyttigt 
med en større dækning, da det i en vis grad fjerner det statslige sikkerhedsnet. Selvejet vil 
fjerne statsgarantien fra KADK og dermed give risikoen for at gå fallit som følge af dårlige 
økonomiske dispositioner. Størrelse vil bero på en konkret risikovurdering af KADK’s 
engagementer og særlig sikkerheden omkring indtægterne og mulighederne for forsikrings-
dækning. Baseret på de nuværende erfaringer skønnes en øget risikodækning på ca. 2 mio. kr. 
at være tilstrækkelig. 
 
Flytning af Konservatorskolen til Holmen vil belaste driften så meget, at det må forventes at 
medføre et driftsunderskud, hvis der ikke tilføres ekstra bevilling til formålet. Den samlede 
pris for flytningen er tidligere opgjort til 45 mio. kr., hvoraf ca. 9 mio. kr. umiddelbart 
belaster årets drift. Uden ekstra bevilling skal denne udgift dækkes af KADK’s egenkapital i 
form af et underskud på årets drift. De øvrige 36 mio. kr. skal aktiveres og afskrives i regn-
skabet over 10 år med ca. 3,6 mio. kr. om året. Når det forventede resultat i 2022 bliver et 
underskud på 12,1 mio. kr., skyldes det budgetmæssig udskydelse af flytningen fra 2021 til 
2022 samt begyndende afskrivninger på investeringerne. 
 
 

 

 

Sammenfatning og anbefaling 
Det vurderes at KADK har behov for en egenkapital i niveauet 14-15 mio. kr. Da egenkapital-
en i øjeblikket er højere, er der alt andet lige ikke behov for yderligere opbygning af egenkapi-
talen. Selv hvis KADK overgår til selveje og selv skal finansiere flytningen af Konservator-
skolen til Holmen med et forventet driftsunderskud på 12,1 mio. kr., viser de foreløbige 
vurderinger, at egenkapitalen vil være stor nok til det opgjorte dækningsbehov. Der vil dog 
ikke være inkluderet en modernisering af Konservatorskolens faciliteter i dette, hvilket vil 
kræve yderligere tilførsel af kapital. 

Tabel 1. Egenkapitalen for KADK baseret på budget 2017 og FFL 2018
Mio. kr. R-2014 R-2015 R-2016 B-2017 BO-2018 BO-2019 BO-2020 BO-2021 BO-2022 BO-2023
Primo opgørelse 8,7 6,3 19,1 25,0 27,0 29,0 31,0 30,9 27,6 15,5
Forventet resultat -2,4 12,8 5,9 2,0 2,0 2,0 0,0 -3,3 -12,1 -2,6
Ultimo opgørelse 6,3 19,1 25,0 27,0 29,0 31,0 30,9 27,6 15,5 12,9
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.

Tabel 2. Egenkapitalens dækningsbehov.
Mio. kr.
Eksternt finansierede projekter (ca. 10% af omsætningen) 2,0
Efter- og videreuddannelse (nyt forretningsområde på ca. 5 mio. kr.) 1,0
Indtægtsusikkerhed (10% af Budget 2015 på ca. 11 mio. kr.) 1,0
Generel styringsusikkerhed på ordinær virksomhed (Ca. 290 mio. kr.) 5,0
Statsforskrivning 5,4
Ultimo opgørelse 14,4
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