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BESTYRELSEN 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 
30. NOVEMBER 2018

10.00 1) Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt 

2) Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 25.

september 2018

Bilag:

Noter fra bestyrelsesseminar 24. september 2018

Referat af bestyrelsesmøde 25. september 2018

Huskeliste september 2018

10.05 3) Temadrøftelse:

Udviklingen af branchen internationalt ved Nille Juul-

Sørensen 

11.05 4) Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Korte orienteringspunkter fra bestyrelsesformanden og 

rektor  

11.15 5) Rektors ledelsesberetning

Til bestyrelsens orientering vedlægges rektors 

ledelsesberetning  

Bilag: 

Rektors ledelsesberetning november 2018 

11.30 6) Præsentation af skolens storytelling-projekt
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12.00 7) Erhvervskandidatuddannelse i arkitektur 

Præsentation af arkitektskolens forslag til udbud af en 

erhvervskandidatuddannelse fra 2019 

12.30 FROKOST 

13.00 8) Budget- og regnskabsopfølgning 

Godkendelse af arkitektskolens budget 2019 og status for 

regnskab 2018 

Bilag: 

Sagsfremstilling 

Månedsrapport oktober 2018 

Bestyrelsesrapport driftsstatus 2018 3. kvartal 

Referat af møde i økonomi- og revisionsudvalget 16. 

november 2018 

Investeringskatalog efteråret 2018 

Budgetrapport 2019 

13.30 9) Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

Bilag: 

Sagsfremstilling 

Oversigt over delmål og aktiviteter 2018 og 2019 

Opsamlingsnotat fra bestyrelsesseminaret 24. september 

2018 

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

14:00 10) Bestyrelsesevaluering 

Fortsat drøftelse af bestyrelsesevalueringen samt 

forventninger til bestyrelsesarbejdet 

Bilag:  

Evalueringsrapport 

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner 
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Instruks for rektor ved Arkitektskolen Aarhus 

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus 

14.30 11) Bestyrelsens arbejdsplan 2019 

Bilag: 

Sagsfremstilling 

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus 

med forslag til justeringer 

15.00 12) Eventuelt 
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BESTYRELSESSEMINAR 24. SEPTEMBER 2018 

Bestyrelsesseminar 24. september 2018 

Velkomst 

Bestyrelsesformanden bød velkommen til seminaret, som har fokus på at 

drøfte og tydeliggøre skolens vision om at være en skandinavisk 

eliteinstitution inden for arkitekturudvikling.  

Præsentation af dagens program 

Rektor gennemgik programmet, hvor der både er inviteret folk fra 

branchen, som kan hjælpe med at belyse elementer i en eliteskole set i 

forhold til udviklingen af branchen. På programmet er der er et oplæg om 

benchmarking som et konkret redskab til udvikling i en bestemt retning. 

Damvad præsenterer resultatet af en dimittendanalyse, som for nylig er 

gennemført for arkitektskolen. Afslutningsvis præsenteres bestyrelsen for 

et bud fra rektor på, hvordan arkitektskolen kan udvikle sig til en 

eliteinstitution set i lyset af de rammebetingelser, som skolen er 

underlagt. 

Branchens syn på udviklingen af arkitektuddannelsen 

Kim Herforth og Kaspar Guldager Jensen fra 3XN præsenterede den 

udvikling, som arkitektbranchen står overfor jf. vedlagte præsentationer. 

De nævnte blandt andet følgende elementer, som de ser som vigtige i 

forhold til fremtidens dimittender: 

• Dimittenderne skal have oplevet inspiration udefra

• Arkitektskolen skal give plads til de studerendes selvrefleksion

• Dimittenderne skal have kendskab til tværdisciplinært samarbejde og

have forståelse for teamarbejde

Dato: 27.09.2018 
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• Arkitektskolen skal give de studerende mulighed for at arbejde i

dybden

• Dimittenderne skal have tillært sig en holistisk tilgang til

problemstillinger

• Dimittender skal formå at omsætte det akademiske til praksis (skal

kunne tegne det)

• Dimittenderne skal have erfaring med at arbejde med komplekse,

samfundsmæssige problemstillinger

Betydningen af anvendelsesorienteret forskning i et samarbejde ml. 

branchen og arkitektskolens forskere blev ligeledes fremhævet i den 

efterfølgende diskussion. Ligesom der blev gjort opmærksomhed på, at 

også skolens undervisere skal klædes tilstrækkeligt på. Det blev påpeget, 

at mange udenlandske arkitektuddannelser varer i flere år end den danske 

og derved er der bedre tid til kendskab til praksis, som efterspørges af 

branchen. 

Michael Reventlow-Mourier fra Rambøll fortalte om sin oplevelse af 

branchens udvikling jf. vedlagte præsentation. Der blev blandt andet 

påpeget følgende: 

• Det er vigtigt med en selvstændig profil for arkitektskolen

• Dimittenderne skal have en tværfaglig forståelse

• Arkitektuddannelsen skal have fokus på det holistiske og kreative – det

er ikke en teknisk uddannelse

• Dimittenderne skal have gode formidlingskompetencer

• Dimittenderne skal have en praktisk forståelse og evne til at anvende

viden

• Arkitektskolen skal tilbyde specialiseringsmuligheder gennem

uddannelsen

I den efterfølgende diskussion var der synspunkter fremme om, at et 

fremtidigt arbejdsmarked forventes at blive bredere end det nuværende. 

Særligt de store virksomheder vil åbne for fremragende 

karrieremuligheder. Det blev præciseret, at arkitekter er stærke som 

projektledere gennem evnen til at få forskelligartede synspunkter til at 

mødes. Det blev herudover nævnt, at det er problematisk, hvis skolens 

elitebegreb kun defineres af aftagerne. I det hele taget blev det påpeget, at 

det kan være vanskeligt at gøre dimittenderne manøvredygtige på et 

fremtidigt arbejdsmarked, vi endnu ikke kender. 

Benchmarking som udviklingsredskab 
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Kvalitetsmedarbejder Malin Östling fra universitetet i Göteborg 

præsenterede universitetets tilgang til benchmarking med fokus på best 

practice jf. vedlagte præsentation. Malin Östling anbefalede, at 

arkitektskolen i udviklingen hen imod en eliteskole sætter fokus på et til to 

centrale områder, som skolen gerne vil udvikle og gennem kontakt til et 

par institutioner indhenter viden og inspiration til den videre udvikling af 

de udvalgte områder. 

Det blev i den efterfølgende diskussion fremhævet, at det kan være godt 

med benchmarking til inspiration og videreudvikling af skolen. Det blev 

påpeget, at benchmarking processen, som universitetet i Göteborg 

gennemfører det, kan virke som en omfattende proces, der kræver mange 

ressourcer. 

Præsentation af dimittendanalyse 

Sarah Mikkelsen og Kristian Mørk Puggard fra Damvad præsenterede 

vedlagte dimittendanalyse, som viser, at ledigheden for dimittender fra 

Arkitektskolen Aarhus er faldet markant fra 2014, og at skolens 

dimittender har en lavere ledighed end KADK og AAU efter 3, 6 og 12 

måneder. Analysen viser også, at arkitektbranchen er meget 

konjunkturfølsom, og at andelen af udenlandske ansatte i branchen er 

stigende.  

I den efterfølgende diskussion blev det påpeget, at der kan være behov for 

at kigge yderligere på de udenlandske i branchen. Det blev efterspurgt, 

om det er muligt at opgøre antallet af danske dimittender, som er i 

udlandet. Det blev ligeledes efterspurgt, om det er muligt at undersøge, 

hvad sker der i studiepausen, om de studerende har kontakt til 

erhvervslivet og evt. efterfølgende har nemmere ved at finde 

beskæftigelse. Det blev nævnt, at der er behov for at undersøge, hvad de 

studerende får i løn i perioden ml. en bachelor og kandidat. 

Arkitektskolen som en eliteinstitution 

Rektor præsenterede bestyrelsen for et forslag til at arbejde med elite 

under de betingelser, som danske uddannelsesinstitutioner er underlagt. 

jf. vedlagte præsentation. Det kan være gennem en særlig talentmodel, 

hvor de dygtigste tilbydes undervisning/ studierelevante aktiviteter ud 

over de 30 ECTS pr. semester.  

Det blev i den efterfølgende diskussion nævnt, at et elitespor eller 

fordybelsesspor med fordel kan ske i et team. AAA har ikke (og skal ikke 

have) den individualiserede kultur som KADK. Et eventuelt elitespor eller 
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fordybelsesspor kan være en hjælp til at få skolens forskning og 

uddannelse til at hænge endnu bedre sammen 

Det blev påpeget, at fremtidens arkitektskolen i Aarhus skal adskille sig fra 

andre skoler. Det blev også fremhævet, at det kan være en fordel at hente 

inspiration fra udenlandske institutioner, som arbejder systematisk med 

alumnerelationer og faglige arrangementer. 
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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
25. SEPTEMBER 2018

Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, 

Carsten With Thygesen, Peder Elgaard (til pkt. 6), Karen Olsen, Marianne 

Kazar, Thor Hedegaard Nielsen Bested og Jakob Brask 

Desuden deltog: 

Torben Nielsen, Kristine Leth Juul, Christian Koch Ramsing, Rasmus 

Grønbæk Hansen, Charlotte Bundgaard og Rebekka Sylvest (referent) 

Referat 

1. Godkendeles af dagsordenen og punkter til eventuelt

Mødets dagsorden blev godkendt. Der var ingen punkter til eventuelt.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 14. maj 2018

Referatet af bestyrelsesmødet 14. maj blev godkendt og huskelisten blev

gennemgået. Det blev blandt andet aftalt, at Nille Juul Sørensen på

bestyrelsesmødet til november holder et oplæg om, hvor byggebranchen

bevæger sig hen.

3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret

Det blev aftalt, at opfølgningen fra bestyrelsesseminaret drøftes sammen

med arbejdet med den strategiske rammekontrakt under punkt 6. Det blev

indledningsvist nævnt, at skolens forskning også er helt centralt i forhold

til udviklingen af en eliteinstitution. Det blev ligeledes påpeget, og at det

også er vigtigt at have fokus på, hvordan man som en akademisk

institution arbejder med elite og ikke udelukkende har fokus på branchen.

4. Orientering fra bestyrelsesformanden og rektor

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede fra et møde med ministeren

den 18. september, som blandt andet havde fokus på tilrettelæggelse af

mere fleksible uddannelser.

Dato: 26.09.2018 
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5. Rektors ledelsesberetning 

Rektor gennemgik den vedlagte ledelsesberetning. Det blev blandt andet 

nævnt, at processen i forhold til ny skole forløber godt med et fint 

samarbejde med entreprenørerne. Bestyrelsen påpegede, at eftersom det 

er bygningsstyrelsen, som har ansvaret for byggeriet, er det vigtigt, at 

arkitektskolen ikke påtager sig et yderligere ansvar i den kommende 

proces.  

 

Rektor tilføjede, at der ud over de nævnte ansættelser i 

ledelsesberetningen også er forhandlinger om yderligere ansættelse af en 

lektor og en adjunkt.  

 

Det blev i forlængelse af orienteringen om skolens udbud af en 

erhvervskandidatuddannelse aftalt, at erhvervskandidatuddannelsen 

sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet til november.  

 

Charlotte Bundgaard supplerede ledelsesberetningen med at orientere 

om, at der netop er indsendt en ansøgning til Innovationsfonden om 

støtte til to erhvervsph.d.’er.  

 

Rektor nævnte, at institutionsakkrediteringen af arkitektskolen officielt er 

igangsat. Arkitektskolen skal igennem samme godkendelsesproces som 

de store universiteter til trods for, at skolen blot udbyder en enkelt 

uddannelse.  

 

Charlotte Bundgaard supplerede med at orientere om den kommende 

model for forskningsevaluering, som forventes både at bestå af en 

tydeliggørelse af publiceringskravet til den enkelte forsker og en individuel 

evaluering af den enkelte forsker hvert tredje år.  

 

Bestyrelsen tog rektors ledelsesberetning til efterretning.  

 

6. Strategisk rammekontrakt 

Rektor gennemgik den udsendte status for aktiviteter og delmål i 2018, der 

i høj grad baserer sig på input fra interne arbejdsgrupper, som har fået til 

opgave at udmønte de fire strategiske mål i rammekontrakten. 

Aktiviteterne og delmålene blev yderligere uddybet af de respektive 

medlemmer af den faglige ledelse, som hver er tilknyttet en af de fire 

arbejdsgrupper. Det blev fremhævet, at det indledende arbejde i 

grupperne har været kendetegnet ved afklarende diskussioner, som afsæt 

for det videre arbejde. 
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Der var i bestyrelsen stor opbakning til de foreslåede aktiviteter i 2018. 

Bestyrelsen foreslog blandt andet at supplere udviklingen af det didaktiske 

laboratorium med en benchmarking i forhold til udvalgte institutioner, 

som skolen kan hente inspiration fra.  Det blev nævnt, at et didaktisk 

laboratorium kan være digitalt baseret og ikke nødvendigvis et fysisk rum. 

Det blev herudover påpeget, at rektors oplæg om elitespor evt. kan 

integreres under det strategiske mål 2 om stærke praksisrelationer. 

Behovet for at tilknytte ekstra ressourcer til arbejdet med den strategiske 

rammekontrakt blev ligeledes fremhævet. Det blev påpeget, at bestyrelsen 

på mødet i november vil blive præsenteret for forslag til aktiviteter og 

delmål for 2019. Her vil drøftelserne fra bestyrelsesseminaret blive 

indarbejdet i det omfang, det er relevant. 

 

7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 

Erhvervspsykolog Poul Volquartzen præsenterede sin opsamling af den 

netop gennemførte evaluering af skolens bestyrelse jf. vedlagte 

præsentation. Poul Volquartzen konkluderede, at der er tale om en 

velfungerede bestyrelse, hvor der dog kan være behov for løbende at 

genopfriske forventningerne til bestyrelsesarbejdet. Det blev påpeget, at 

bestyrelsens sammensætningen er meget bred, hvilket kan give anledning 

til spændinger, men som også kan udnyttes konstruktivt i drøftelserne.  

 

Bestyrelsesformanden præciserede, at bestyrelsesevalueringen sidste år 

medførte indførelse af temadrøftelser samt nedsættelse af et økonomi- og 

revisionsudvalg. Bestyrelsesevalueringen skal også ses som et redskab til 

brug for den kommende bestyrelse, som tiltræder fra 2020.  

 

Bestyrelsen tilkendegav et ønske om at drøfte forventninger til det 

bestyrelsesarbejdet på næste møde og andre emner som opfølgning på 

evalueringen. 

 

8. Kvalitetsarbejdet på arkitektskolen 

Kristine Leth Juul gennemgik kort det uddelte kvalitetsmagasin, som 

præsenterer skolens kvalitetsambitioner. Magasinet sætter rammerne for 

kvalitetsarbejdet og fungerede som omdrejningspunkt for drøftelserne på 

et kvalitetsseminar for alle skolens ansatte den 30. august. Til brug for den 

kommende institutionsakkreditering i 2019 er der i særlig grad behov for 

at skabe en højere grad af transparens og dokumentation omkring skolens 

kvalitetsarbejde, hvilket kvalitetsmagasinet skal hjælpe med til. Rasmus 

Grønbæk Hansen supplerede med at præsentere skolens kvalitetssikrings 

system, som skal være med til at tydeliggøre roller og ansvar for 

kvalitetssikring og det flow, der finder sted i arbejdet med at sikre 

kvaliteten af uddannelsen.  
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Bestyrelsen tog orienteringen om skolens kvalitetsarbejde til efterretning. 

9. Budget- og regnskabsopfølgning

Formanden for økonomi- og revisionsudvalget Carsten With Thygesen

orienterede om det afholdte møde i udvalget, hvor der blandt andet blev

udtrykt et ønske om at udvide investeringsplanen. Administrationschefen

supplerede med at nævne, at der efter første halvår er et overskud på 4,1

mio. kr., hvilket er en afvigelse på 6,5 mio. kr. set i forhold til det

budgetterede underskud på 2,4 mio. kr. Den positive afvigelse skyldes

primært flere indtægter på kursussalg og et mindre forbrug på DVIP og

internationale gæsteundervisere. Dertil kommer en betragtelig indtægt fra

frikøb og overhead fra eksternt finansierede projekter over flere år, der

først er blevet bogført i 2018. Det betyder, at der skal findes nye

omkostningsudløsende aktiviteter og investeringer på i alt 9,2 mio. kr. i 2.

halvår, for at det budgetterede underskud kan realiseres. Det vedlagte

investeringskatalog på 10 mio. afspejler investeringsbehovet inkl.

fremrykning af udgifter til New Aarch.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 1. halvår og tog råudkastet til 

budget for 2019 til efterretning.  

10. Bestyrelsens arbejdsplan 2019

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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BESTYRELSENS HUSKELISTE 
September 2018 

Huskeliste 

Emne Bemærkninger Ansvarlig 

Bestyrelsesevaluering Fortsætte drøftelsen blandt 

andet med fokus på 

forventningsafstemning. 

Bestyrelsen 

På november 

mødet 2018 

Strategisk 

rammekontrakt 

Præsentation af delmål og 

aktiviteter for 2019 med 

inddragelse af drøftelserne på 

bestyrelsesseminaret. 

Rektor 

På november 

mødet 2018 

Bestyrelsens 

arbejdsplan 2019 

Godkendelse af arbejdsplanen 

for 2019. Udskudt fra mødet i 

september. 

Rektor 

På november 

mødet 2018 

Temadrøftelse Oplæg v. Nille Juul-Sørensen 

om udviklingen i 

byggebranchen. 

Nille Juul-

Sørensen 

Bestyrelses 

mødet 

november 

2018 

Erhvervskandidat 

uddannelse 

Præsentation af skolens 

udbud af en 

erhvervskandidatuddannelse 

2019 

Rektor 

Bestyrelses 

Mødet 
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Emne Bemærkninger Ansvarlig 

November 

2018 

Storytelling Præsentation af projektet Rektor 

November 

2018 

Ansættelse af 

videnskabelige 

medarbejdere 

Behov for en drøftelse i 

bestyrelsen af det store 

omfang af internationale 

ansøgere/ikke nordeuropæiske 

til VIP-stillinger.  

Rektor 

 

Drøftes inden 

næste opslag 

af VIP-

stillinger 

International strategi Forslag om at udarbejde en 

international strategi for 

strategisk at imødekomme det 

store ønske om samarbejde 

med AAA. 

Rektor 

 

Udarbejdes i 

internationalt 

udvalg og 

præsenteres 

for 

bestyrelsen 

foråret 2019 

Dimittendanalyse  Dimittendanalysen opdateres 

og præsenteres for 

bestyrelsen én gang årligt. 

Rektor 

 

Præsenteres 

på 

bestyrelses-

seminaret 

september 

2019 
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REKTORS LEDELSESBERETNING 

Rektors ledelsesberetning november 2018 

NEW AARCH 

Byggeriet af NEW AARCH nærmer sig afslutningen af fase 1 med 

aflevering af projektforslag inden jul – og godkendelse i styregruppen i 

januar. Det er samtidig i denne fase, at A Enggaard skal levere en samlet 

beskrivelse af den tilbudte kvalitet inden for den økonomiske ramme, 

således at både BYGST og A Enggaard har mulighed for at benytte sig af 

exit-muligheden. Det tegner dog rigtig fint, og vi vurderer denne risiko 

meget lille. 

Dato: 07.11.2018 
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Rådgivere og entreprenør arbejder derfor intenst på at afklare alle 

materialer, overflader, geometri mv. – og der er bl.a. sat en 6 meter høj 

facade mock-up op nede på arealet. Den skal bruges til løbende at afklare 

det endelige design. 

Vi er desuden godt i gang med de to projekter, som A. P. Møller Fonden 

valgte at støtte hhv. Mediateket og Didakeket. Sammen med A. P. Møller 

Fonden samt arkitektrådgiver på bygningsprojektet har vi valgt Praksis 

Arkitekter som rådgivere for det store Mediateks-møbel efter en 

tilbudsfase, hvor også E+N samt Frank Maali & Gemma Lalanda MLAS 

deltog. Det har været gjort ud fra en bevidst strategi, hvor vi ser 

bygningen som en enkel og strukturerende ramme omkring en variation 

af arkitektoniske løsninger i højeste kvalitet i indretningen og en 

mangfoldighed igennem flere forskellige arkitekters udtryksform – således 

at det bliver arkitekturens hus. 

Praksis har leveret et smukt forslag udelukkende opbygget i træ, som 

tager idémæssigt udgangspunkt i de gamle reoler fra Hack Kampmans 

arkiv, som vi har ”arvet”.  De bruges både som reoler til vores bogsamling 

men danner også afsæt for udformningen af en åben træstruktur i op til 16 

meters højde, som udgør Mediateks-møblet.  Styrken i Praksis´ forslag er 

dets enkelthed, den store grad af fleksibilitet og måden, som det føjer sig 

til den eksisterende arkitektur i bygningen.  

I Didakteket bliver der et stort fokus på lyd, billede og 

brugertilgængelighed i det, som er det klassiske auditorium. I det 

tilstødende rum Didaktek, som er i mere åbent og offentligt tilgængeligt er 

fokus på at skabe et fleksibel læringsrum, som giver mulighed for 

forskellige didaktiske undervisningssituationer med fokus på den 

kollektive læring. Vi får hjælp fra A. P Møller fondens rådgivere til at 

prioritere de rette tekniske løsninger.  

Herudover har vi prioriteret at inddrage skolens ansatte omkring den 

fremtidige indretning af arbejdspladerne. Tegnestuen Spant Studio deltog 

i det parallelopdrag, som vi lavede sidste år – og leverede et rigtig godt 

forslag til indretning af det store åbne kontorlandskab, som er en stor 

kontrast den måde, vi er organiseret på i dag. En bredt sammensat 

projektgruppe har givet sparring til Spant Studio, som nu har bearbejdet 

ideoplægget til et meget velbelyst dispositionsforslag. Dette er blevet 

præsenteret for alle på et fællesmøde – og helt overordnet taget rigtig 

godt imod. Vi arbejder nu videre med de enkelte faggrupperinger om 

mindre optimeringer. Samtidig er vi på denne vis i stand til rettidigt at 

videregive input til bygningsprojektet. 
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Drawing of the Year 2018 

Arkitektskolen har igen i år udbudt konkurrencen Drawing of the Year i et 

samarbejde med Schmidt Hammer Lassen, VOLA og Statens Kunstfond. 

307 studerende fra hele verden har budt ind på konkurrencen, som i år har 

temaet Shaping New Realities med afsæt i arkitekturens rolle i de mange 

samfundsmæssige udfordringer, som diskuteres rundt om i verden med 

klimaforandringer, krig, migration mv. Prisen uddeles ved en ceremoni 

den 30. november 2018 på DOKK1. 

 

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 

22. november blev der afholdt et første styringsdialogmøde med styrelsen 

for uddannelse og forskning primært om den strategiske rammekontrakt. 

På mødet blev skolens arbejde med den strategiske rammekontrakt 

gennem arbejdsgrupper præsenteret og planerne for aktiviteter i 2018 og 

2019 drøftet. Status for arbejdet med NEW AARCH blev ligeledes drøftet 

samt muligheden for, at arkitektskolen overgår til selveje.  

 

Arbejdsplads vurdering 2018 (APV) 

Arkitektskolen har netop gennemført en APV undersøgelse, hvor 70 % af 

skolens ansatte har besvaret en række spørgsmål til det psykiske og 

fysiske arbejdsmiljø. Det er planen, at rapporten præsenteres på et 

fællesmøde for alle skolens ansatte den 10. december, og at der 

efterfølgende vil blive fastlagt konkrete indsatsområder i forhold til 

forbedring af trivsel på skolen. Bestyrelsen vil på mødet januar 2019 blive 

præsenteret for resultaterne af undersøgelsen.  

Nyt fra undervisningen 
 

Erhvervskandidatuddannelse 

Arkitektskolen udbyder fra 2019 en erhvervskandidatuddannelse over 4 år, 

hvor studerende kan kombinere en kandidatuddannelse med et job på 

mindst 25 timer om ugen. Som forberedelse til udbuddet har skolen haft 

en dialog med potentielle virksomheder og senest med studerende. Såvel 

virksomheder som studerende har vist stor interesse for muligheden for at 

indgå i et samarbejde om en erhvervskandidatuddannelse. Bestyrelsen 

bliver på mødet 30. november orienteret nærmere om arkitektskolens 

udbud af en erhvervskandidatuddannelse. 

 

Bachelorpraktik 

Arkitektskolen inviterer i øjeblikket virksomheder til at åbne 

arbejdspladsen for skolens bachelorer, som skal i en tre ugers praktik til 

januar. Arkitektskolen samarbejder bredt med virksomheder, kommuner, 



 

 

Dato: 07.11.2018 
Side 4 af 5 
 
J.nr. 012-3-18 
RS 

Arkitektskolen Aarhus I Nørreport 20 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk 

boligforeninger, tegnestuer og bygherrer om bachelorpraktikken. Målet er 

at give de arkitektstuderende et indblik i det alsidige arbejdsliv, der venter 

efter studierne og allerede på et tidligt tidspunkt i studiet at gøre de 

studerende bevidste om egne kompetencer og betydningen af 

netværksdannelse for en fremtidig karriere.  Samtidig får praktikstederne 

mulighed for at hente ny inspiration til virksomheden fra praktikanterne.  

 

Nyt fra forskningen 
 

Udstilling af arkitektskolens forskning på BLOX  

Hvordan forsker man i arkitektur? Og hvorfor gør man det? Det er nogle af 

de spørgsmål, som arkitektskolens forskere forsøger at svare på med 

udstillingen FORSK!, der fremvises i BLOX frem til d. 20. december. Titlen 

på udstillingen er en opfordring fra arkitektskolen til at forske. Forskning 

skaber viden, den inspirerer, den har samfundsmæssig relevans, og den 

medvirker til at flytte arkitekturen. Hvordan tilpasser vi vores byer, når 

vandet stiger? Hvordan kan digitale design- og produktionsformer bidrage 

til fremtidens byggeri? Og hvordan kan vi tænke udkant og opland? Det er 

nogle af de problemstillinger, projekterne berører. Udstillingen viser 

projekter af nuværende og netop afsluttede ph.d.-studerende fra 

Arkitektskolen Aarhus. I plancher, installationer og teknisk nyskabende 

prototyper vises, hvordan arkitekturforskning aktivt udvikler arkitekturens 

elementer, vores landskab og planlægningen af fremtidens byer. 

 

Statens Kunstfonds dristighedspris 

Katrina Wiberg, cand. arch., ph.d. og adjunkt. ved Arkitektskolen Aarhus 

har netop modtaget en ny pris Dristighedsprisen på 50.000 kroner fra 

Statens Kunstfond med afsæt i sin forskning om, hvordan vi tilpasser 

vores byer, når vandet stiger? Katrina Wiberg har på fornyende og modig 

vis skabt almen interesse for arkitekturens kvaliteter. Hun modtog prisen 

ved åbningen af udstillingen FORSK!, hvor hendes prisvindende projekt 

også udstilles. Prisen blev overrakt af Jens Thomas Arnfred fra Statens 

Kunstfonds arkitekturudvalg.  

 

Den Østjyske Millionby 

Arkitektskolen Aarhus skal stå i spidsen for en undersøgelse af de 

fremtidige regionale vækst- og strukturudviklingsmuligheder i Østjylland, 

også kaldet Den Østjyske Millionby, der dækker Business Region Aarhus 

og Trekantområdet. Området er i dag landets største samlede 

vækstområde, uden for hovedstadsområdet og omfatter i alt 19 

kommuner, der tilsammen har omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 

arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 kvadratkilometer. 
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Bag initiativet står Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, 

Arkitektskolen Aarhus og Realdania, der støtter projektet med 2 mio. kr. På 

baggrund af aktuelle data, statistiske nøgletal og forskellige kortgrundlag 

skal der udarbejdes scenarier for regionens fremtidige udvikling. 

 

Nyt fra administrationen 
 

Kompetenceudvikling for administrationen  

Administrationen har modtaget 230.000 kr. fra Kompetencesekretariatet til 

et udviklingsforløb her i efteråret. En seminarrække skal styrke 

fællesskabet og samarbejdet på tværs i administrationen – igennem øget 

kendskab til den enkeltes kompetencer og en større forståelse for den 

fælles kerneopgave. 

 

Den 30.-31. oktober var hele administrationen på eksternat i Grenaa for at 

definere administrationens kerneopgave og drøfte løsningen af den ud fra 

hverdagssituationer og dilemmaer, der typisk opstår i hverdagen.  En 

række gode bud på kerneopgaven vil senere blive bearbejdet til én fælles 

definition og præsenteret på et fællesmøde. Noget af det der blandt andet 

skal arbejdes videre med er en bedre feedback-kultur. 

 

Persondata – oplysnings- og uddannelseskampagne  

Ifølge ny EU-forordning skal alle personer, der behandler 

persondataoplysninger, have viden om gældende regler. Da persondata er 

alt, der kan identificere en person (telefonnummer, mailadresse og 

lignende), kommer alle ansatte på skolen i berøring med persondata. 

Derfor gennemføres der en oplysnings- og uddannelseskampagne fra den 

12. november til 16. december for skolens ansatte.  
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SAGSFREMSTILLING: OPFØLGNING PÅ ØKONOMI OG 
BUDGET – REGNSKAB ÅTD / BUDGET 2019 
Orientering og godkendelse 

Orientering om regnskab ÅTD og godkendelse af budget 2019 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status på investeringskataloget 

samt regnskab ÅTD og godkender forslaget til budget for 2019. 

 

Sagsbeskrivelse 

Regnskab ÅTD 2018 (31. oktober) og investeringskataloget for 2018 

Regnskabet ÅTD viser et overskud på 2,0 mio. kr. Sammenholdt med det 

budgetterede underskud for 2018 på 2,2 mio. kr. giver det pr. 31. oktober 

en positiv budgetafvigelsen på 4,2 mio. kr., hvilket er et fald på 4,7 mio. kr. 

i forhold til september måned, hvor den var på 8,9 mio. kr. (jf. bilag 1 og 2) 

 

Den reducerede budgetafvigelse i oktober skyldes primært en ekstra 

kontantfinansiering af NEW AARCH igennem Bygningsstyrelsen på 3,4 

mio. kr.  

 

Forventningerne til årets sidste 2 måneder er en yderligere positiv 

budgetafvigelse på op mod 1 mio. kr.  

 

Revisions- og økonomiudvalgets anbefaling er, at der med udgangspunkt i 

investeringskataloget for 2. halvår justeres således, at der i året resterende 

måneder foretages investeringer for ca. 5 mio. kr. for at sikre realisering af 

årets budgetterede underskud på 2,2 mio. kr. (jf. bilag 3).  

 

Det ses af investeringskataloget, at der i 2. halvår er iværksat investeringer 

for ca. 18 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på ca. 11 mio. kr. i forhold 

til det oprindelige budget for 2018 og i overensstemmelse med 

bestyrelsens beslutning på mødet den 25. september. Heraf udestår 
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bogføring af udgifter for ca. 5,9 mio. Dette svarer omtrentligt til den 

aktuelle positive budgetafvigelse (jf. bilag 4). 

 

Budget 2019 

I forhold til tidligere budgetoverslag for 2019 (og det behandlede råudkast 

på bestyrelsesmødet den 25. september) budgetteres i dette forslag med 

et underskud på 2,5 mio. kr. ud fra et ønske om at fremrykke yderligere 

kontantfinansiering af NEW AARCH. Der er indledt dialog med Styrelsen 

for Institutioner og Uddannelsesstøtte om muligheden for at ændre 

budgettet (fra det i investeringsplanen for NEW AARCH godkendte 0-

resultat i 2019) til et underskud på 2,5 mio. kr. Underskuddet vil kræve en 

godkendelse i Styrelsen. 

 

Der budgetteres med nye ansættelser/forlængelser svarende til i alt 9,4 

årsværk og 4,8 mio. kr. Det betyder, at antallet af fastlønnede årsværk 

falder med 3,1 årsværk fra forventede 109,2 årsværk i 2018 til 106,1 

årsværk i 2019. Dette fald i fastlønnede årsværk skyldes bl.a. at 

undervisningsassistenter tidligere var ansat som månedslønnede. 

Sommeren 2018 blev disse ansættelser erstattet med 

timelønsansættelser. Der er i 2019 således reelt tale om status quo i 

forhold til fastlønnede årsværk i 2018. 

 

De strategiske udviklingsmidler udgør 6,0 mio. kr. i budgettet, heraf 2,5 

mio. kr. til NEW AARCH og 0,9 mio. kr. til karriereinitiativer. 

  

Der budgetteres med en nettoindtægt på 1,0 mio. kr. fra overhead, frikøb 

og medfinansiering, hvilket er en nedjustering i forhold til det tidligere 

behandlede råudkast for budget 2019. 

 

Der budgetteres med et aktivitetsniveau på 8 mio. kr. på eksternt 

finansieret forskning og 2 mio. kr. på anden tilskudsfinansieret aktivitet.  

 

Jf. bilag 5 

 

Bilag 

 Bilag 1_Månedsrapport_Oktober 2018 

 Bilag 2_ Bestyrelsesrapportering Driftsstatus 2018 3. kvartal 

 Bilag 3_ Referat af møde i Økonomiudvalget_1611_2018_final  

 Bilag 4_ Investeringskatalog 2018_Bestyrelsen_30112018 

 Bilag 5_ Budgetrapport 2019 AARCH 
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Månedsrapporten for delregnskab 5 | Almindelig Virksomhed udsendes efter hver periodelukning. Tjek i øvrigt 
Finansrapporten på fællesdrevet. 
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Regnskab ÅTD og årsbudget 

 

 

ÅTD budgetafvigelse og resultat1 

 

I september måned blev der realiseret et underskud på 4,6 mio. kr., så driftsresultatet ÅTD er et overskud på 
2,0 mio.kr. Sammenholdt med det budgetterede underskud på 2,2 mio. kr. viser ÅTD regnskabet en positiv 
budgetafvigelsen på 4,2 mio. kr. ÅTD. Dette er et fald på 4,7 mio. kr. i forhold til den positive budgetafvigelse 
ved udgangen af september måned på 8,9 mio. kr. 

 

 

                                                           
1 Budgetafvigelsesfiguren kort: 

ÅTD budgetafvigelserne er vist som søjler øverst. 
Halvårsbudgettet og månedsopdelte budgetter er indlagt som punktmål (Månedsbudgetterne er halvårsbudget-
tet opdelt i 6-dels rater). 
ÅTD regnskabsresultatet for de lukkede måneder er vist med den fuldt optrukne linie. 

 

ÅTD
Forrige
måned

Regnskab
Måned

Regnskab
ÅTD

 Budget Regnskab/ 
Budget%

1 | Indtægter -81.029.993 -8.956.564 -89.986.558 -105.904.000 85%

2 | Lønomkostninger 48.084.110 5.047.759 53.131.870 65.302.000 81%

3 | Omkostninger 26.885.075 10.901.983 37.787.058 38.788.420 97%

4 | Vedl igeholdelse 1.574.078 89.070 1.663.148 4.260.000 39%

5 | Intern handel -2.445.181 -2.447.216 -4.892.397 -1.135.000 431%

6 | Afskrivninger 236.668 236.668 658.000 36%

7 | Finans iel le omkostninger 35.982 35.982 60.000 60%

Grand Total -6.659.262 4.635.033 -2.024.229 2.029.420 -100%
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Større enkelte udgiftsposter i måneden 
To fakturaer fra Bygningsstyrelsen for projektering og særlig rådgivning på i alt 6,8 mio. kr. blev udgiftsført i 
oktober. Fakturaerne er en del af kontantfinansieringen på i alt 15 mio. kr. af NEW AARCH byggesummen  

Post DKK Sted Aktivitet 

Projektering 3.400 tkr  500 | Fælles AARCH 1500 | NEW AARCH 

Projektering og særlig rådgivning 3.400 tkr  500 | Fælles AARCH 1500 | NEW AARCH 

Statens Administration 175 tkr  300 | Ledelse og adm 1000 | Ingen aktivitet 

Overhead Aktivitet 7167 44% 166 tkr  200 | Forskning 7167 | Turisme Ph.d. stipendium Ma-
thias Meldgaard 

Eurotourist v/Aalborg Rejsebur 155 tkr  100 | Heltidsuddannelse 1074 | Bachelor 2. og 3. år 

Sampedro 132 tkr  310 | Kommunikation 1370 | Web og info media 

McNeel Europe S.L. 106 tkr  330 | IT 1000 | Ingen aktivitet 

Arkitektfirmaet Kim Christiansen 105 tkr  500 | Fælles AARCH 1500 | NEW AARCH 

Medfinansiering 7185 (57%) 94 tkr. 200 | Forskning 7185 | Screening af Danmarks Kultur-
miljøer (Realdania) 

Volquartzen Consult ApS 89 tkr. 300 | Ledelse og adm 1000 | Ingen aktivitet 

 

 

Eksternt finansierede projekter 
De to aktivitetskonti på DR3 og 4 med fælles aktivitetsmidler er blevet indtægtsført i oktober måned: 

7000 | Fælles Tilskudsfinansieret forskning på i alt 1.962 tkr. 
8000 | Fælles tilskudsfinansierede aktiviteter på i alt 393 tkr. 

 

Desuden blev overhead og medfinansiering for igangværende projekter bogført i oktober måned for 3. kvartal. 
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Resultat ÅTD for budgetstederne 

 

 

 

 

Strategiske udviklingsmidler 

 

1500 | NEW AARCH, Bygningsstyrelsen 
1516 | Kvalitetsudvikling, Damvad Analytics 

ÅTD
Forrige
måned

Regnskab
Måned

Regnskab
ÅTD

 Budget Regnskab/ 
Budget%

1 | Uddannelse

100 | Hel tidsuddannelse 20.968.070 1.795.756 22.763.826 32.442.000 70%

130 | Forskerskole 624.501 116.105 740.606 1.345.000 55%

140 | Del tidsuddannelse -788.927 74.118 -714.809 210.420 -340%

150 | Uddannelsesadm og SN 2.311.991 317.035 2.629.025 3.198.000 82%

160 | Værksteder 2.158.208 168.281 2.326.489 3.156.000 74%

2 | Forskning

200 | Forskning 11.491.991 -1.498.370 9.993.620 15.464.000 65%

210 | Forskningsadm 875.477 105.554 981.031 1.269.000 77%

3 | Fæl les  funktioner

300 | Ledelse og adm 7.763.801 1.273.893 9.037.694 9.219.000 98%

310 | Kommunikation 3.117.214 496.130 3.613.344 4.151.000 87%

320 | Bibl iotek 1.334.087 1.266.858 2.600.945 1.920.000 135%

330 | IT 1.636.313 363.160 1.999.473 2.564.000 78%

340 | Trykkeri 698.247 79.584 777.831 982.000 79%

4 | Bygninger 16.078.503 1.794.546 17.873.049 22.210.000 80%

5 | Fæl les  AARCH -74.929.067 -1.717.289 -76.646.355 -96.101.000 80%

9 | Intet Sted 327 -327 0

Grand Total -6.659.262 4.635.033 -2.024.229 2.029.420 -100%

ÅTD
Forrige
måned

Regnskab
Måned

Regnskab
ÅTD

 Budget Regnskab/ 
Budget%

01 | Strategiske udvikl ingsprojekter

1500 | NEW AARCH 897.036 7.099.020 7.996.056 800.000 1000%

1514 | Digi ta l i sering 174.437 7.257 181.694 948.000 19%

1515 | Praks is 397.709 120.802 518.511 600.000 86%

1516 | Kva l i tetsudvikl ing 481.358 10.906 492.263 200.000 246%

31 | Beskæftigelse og praktik

9476 | Karrierecenter 1.029.220 -24.643 1.004.578 1.300.000 77%

Grand Total 2.979.760 7.213.342 10.193.102 3.848.000 265%
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Kompetenceudviklingsmidler 

 

 

  

ÅTD
Forrige
måned

Regnskab
Måned

Regnskab
ÅTD

 Budget Regnskab/ 
Budget%

1 | Uddannelse

100 | Hel tidsuddannelse 42.883 9.997 52.881 204.000 26%

130 | Forskerskole 2.000 0%

150 | Uddannelsesadm og SN 708 258 966 26.000 4%

160 | Værksteder 26.000 0%

2 | Forskning

200 | Forskning 191.657 15.808 207.465 92.000 226%

210 | Forskningsadm 14.844 14.844 12.000 124%

3 | Fæl les  funktioner

300 | Ledelse og adm 7.200 12.850 20.050 56.000 36%

310 | Kommunikation 19.946 3.404 23.350 20.000 117%

320 | Bibl iotek 18.000 0%

330 | IT 10.000 0%

340 | Trykkeri 8.000 0%

4 | Bygninger 30.000 0%

5 | Fæl les  AARCH 12.515 4.047 16.562 172.000 10%

Grand Total 289.753 46.364 336.118 676.000 50%
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Fastløn budget ÅTD iht Stillingskontoen 

 

I oktober måned er der en positiv budgetafvigelse på 167 tkr., så den positive afvigelse ÅTD stiger til 566 
tkr. 
Det nye 60-40 split for lektorer betyder, at der vil være en fortsat stigende positiv budgetafvigelse på sted 
100 | Heltidsuddannelse, som vil blive modsvaret af en tilsvarende negativ budgetafvigelse på sted 200 | 
Forskning. 
Bogføringsfejlen i oktober måned, hvor løn på sted 200 er bogført på sted 320, påvirker ikke fastløns opgø-
relsen, da denne er lavet på basis af SLS tal.  

Oktober måned ÅTD    Oktober måned

  Regnskab   Budget  Afvigelse    Regnskab     Budget Afvigelse
Icon1

Pct

100 | Hel tidsuddannel 1.636.458 1.859.100 222.642      20.052.528 20.537.200 484.672 98%

130 | Forskerskole 85.382 90.800 5.418          896.270 918.200 21.930 98%

150 | Uddannelsesadm 197.313 203.700 6.387          2.037.301 2.059.800 22.499 99%

160 | Værksteder 143.520 191.900 48.380        1.393.491 1.896.600 503.109 73%

200 | Forskning 1.099.214 1.033.800 -65.414      11.039.170 10.734.100 -305.070 103%

210 | Forskningsadm 105.554 113.600 8.046          982.185 1.061.400 79.215 93%

300 | Ledelse og adm 564.375 572.800 8.425          5.816.495 5.779.200 -37.295 101%

310 | Kommunikation 212.560 195.300 -17.260      1.963.162 1.965.200 2.038 100%

320 | Bibl iotek 126.044 125.200 -844           1.261.082 1.263.800 2.718 100%

330 | IT 85.999 87.000 1.001          866.389 880.000 13.611 98%

340 | Trykkeri 47.078 47.500 422             476.743 479.000 2.257 100%

400 | Bygninger 208.403 211.700 3.297          2.082.602 2.130.800 48.198 98%

500 | Fæl les  AARCH 144.244 90.400 -53.844      1.313.425 1.041.600 -271.825 126%

Grand Total 4.656.142 4.822.800 166.658      50.180.842 50.746.900 566.058 99%

-500 500

tkr.ÅTD afvigelse
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Fastløn forecast året iht Stillingskontoen 

 

Nedenstående ansættelser/rettelser har øget forecastet for den faste løn til 60,1 mio. kr. 
o Kamilla Boné Eidorff 15/10 til 31/12-2018 
o Marlene Lauridsen 15/10 til 31/12-2018 
o Kasper Riis Jensen rettet løn 

Det nye forecast for året viser en positiv budgetafvigelse på 0,3 mio. kr. 
Forecastet for hele året er baseret på de nuværende ansættelser samt de åbne budgetstillinger indlagt i 
stillingskontoen. 

 

Åbne budgetterede stillinger 
Forecastet for 2018 indeholder ingen åbne budgetstillinger. 

  

 Regnskab 
ÅTD

 Forecast
 Året

 Budget
 Året

 Afv
 Året

Su

Pct
Året

100 | Hel tidsuddannelse 20.030.830 23.251.030 24.265.800 1.014.770 96%

130 | Forskerskole 896.270 1.083.770 1.092.500 8.730 99%

150 | Uddannelsesadm 2.037.301 2.452.101 2.467.000 14.899 99%

160 | Værksteder 1.393.491 1.678.891 2.279.900 601.009 74%

200 | Forskning 11.060.868 13.630.468 12.784.700 -845.768 107%

210 | Forskningsadm 982.185 1.213.785 1.287.100 73.315 94%

300 | Ledelse og adm 5.816.495 7.170.095 6.918.900 -251.195 104%

310 | Kommunikation 1.963.162 2.355.962 2.356.800 838 100%

320 | Bibl iotek 1.261.082 1.520.882 1.513.000 -7.882 101%

330 | IT 866.389 1.043.389 1.054.400 11.011 99%

340 | Trykkeri 476.743 573.543 573.900 357 100%

400 | Bygninger 2.082.602 2.515.002 2.555.700 40.698 98%

500 | Fæl les  AARCH 1.313.425 1.593.925 1.220.900 -373.025 131%

Grand Total 50.180.842 60.082.842 60.370.600 287.758 100%

 Regnskab 
ÅTD

 Forecast
 Året

 Budget
 Året

 Afv
 Året

Su

Pct
Året

200 | VIP 30.565.368 36.103.368 36.872.600 769.232 98%

201 | STIP 2.844.786 3.472.886 3.547.200 74.314 98%

202 | TAP 16.770.688 20.506.588 19.950.800 -555.788 103%

Grand Total 50.180.842 60.082.842 60.370.600 287.758 100%

-2.000 2.000
tkr.Afvigelse Året



Arkitektskolen Aarhus    

8 
 

ÅTD budgetafvigelse og resultat – de enkelte budgetsteder 
 

 

 

 

 

 

Omkostningerne er faldet i juni pga indtægtsføring af PhD bidrag fra tre eksternt finansierede projek-
ter på i alt 0,3 mio. kr. 

 

Sted 100 | Heltidsuddannelse 888.780
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0,6 mio. kr. i deltagergebyrer fra NORDMAK IV blev indtægtsført i juni selv om uddannelsen først star-
ter i 2. halvår. 
Interne løntimer til kursusaktiviteter i 2. halvår er endnu ikke bogført. 

 

 

 

 

Sted 140 | Deltidsuddannelse 888.780
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Sted 150 | Uddannelsesadm og SN 888.780
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Saldoen på aktivitet 7000 | Fælles tilskudsfinansieret forskning er indtægtsført med 1.961 tkr. i okto-
ber. 
Månedslønnede er bogført forkert i oktober. Løn på i alt 1,1 mio. kr. er blevet bogført på sted 320 | 
Bibliotek. Er meddelt Hjørring, som retter i november. 

Sted 160 | Værksteder 888.780
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Sted 200 | Forskning 888.780
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Sted 210 | Forskningsadm 889.059
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Sted 300 | Ledelse og adm 889.059
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Månedslønnede på sted 200 | Forskning er bogført forkert i oktober. Løn på i alt 1,1 mio. kr. er blevet 
bogført på sted 320 | Bibliotek. Er meddelt Hjørring, som retter i november. 
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Sted 330 | IT 889.059
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Sted 340 | Trykkeri 889.059
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Juli husleje for fire lejemål på i alt 0,7 mio. kr. blev først bogført i august måned. 

 

 

 

For at tydeliggøre budgetafvigelser er finanslovstilskuddet fjernet fra figuren for sted 500 | Fælles 
AARCH. 
Oktober indeholder to NEW AARCH fakturaer fra Bygningsstyrelsen på i alt 6,8 mio. kr. 

 

 

Sted 400 | Bygninger 889.059
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Sted 500 | Fælles AARCH 889.059
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Læsevejledning til bestyrelsesrapportens tabeller
Bestyrelsesrapporten indeholder tre niveauer:

Delregnskaber (side 2)
Stedgrupper (side 3)
Steder (side 4‐6)

Side 2 viser arkitektskolens regnskab opgjort på de fire delregnskaber:
Almindelig Virksomhed (delregnskab 5)
Tilskudsfinansieret forskning (Delregnskab 3)
Anden tilskudsfinansieret aktivitet (Delregnskab 4)
Indtægtsdækket Virksomhed, IDV (Delregnskab 2)

Side 3 viser delregnskabet 'Almindelig virksomhed' (Delregnskab 5) udfoldet på de fem stedgrupper:
1 | Heltidsuddannelse
2 | Forskning
3 | Fælles funktioner
4 | Bygninger
5 | Fælles AARCH

Side 4 viser stedgruppe 1 | Heltidsuddannelse udfoldet på de fem underliggende steder:
100 | Heltidsuddannelse
130 | Forskerskole
140 | Deltidsuddannelse
150 | Uddannelsesadministration og studienævn
160 | Værksteder

Side 5 viser stedgruppe 2 | Forskning udfoldet på de to underliggende steder:
200 | Forskning
210 | Forskningsadministration

Side 6 viser stedgruppe 3 | Fælles funktioner udfoldet på de fem underliggende steder
300 | Ledelse og administration
310 | Kommunikation
320 | Bibliotek
330 | IT
340 | Trykkeri

Bestyrelsesrapportering 2018 Ny Talformatering.xlsm
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsesrapport Driftsstatus 3. kvartal 2018 (tDKK)
21. november 2018 Regnskabstal ÅTD 3. kvartal, Budgettal for hele året

Delregnskaber
Alm Virksomhed Tilskudsfin Forskn Anden Tilskudsfin IDV Total 

Regnskab
Total 

Budget
Total 
Pct

 Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct
Resultat før afskrivning

Indtægter
Tilskud 76.425 101.900 75% 76.425 101.900 75%
Øvrige indtægter 4.605 4.004 115% 7.477 5.657 132% 1.218 2.200 55% 200 13.299 12.061 110%

Indtægter Total 81.030 105.904 77% 7.477 5.657 132% 1.218 2.200 55% 200 89.724 113.961 79%

Omkostninger
Løn 48.079 65.302 74% 2.117 3.211 66% 1 800 0% 50.197 69.313 72%
Husleje 10.431 14.730 71% 0 10 10.441 14.730 71%
Omkostninger 16.459 24.058 68% 1.553 1.400 111% 768 1.400 55% 17 40 42% 18.797 26.898 70%
Vedligehold 1.574 4.260 37% 77 25 1.677 4.260 39%
Intern handel ‐2.445 ‐1.135 215% 2.516 1.000 252% ‐31 ‐40 135 ‐30% ‐0

Omkostninger Total 74.098 107.215 69% 6.265 5.611 112% 738 2.200 34% 12 175 7% 81.113 115.201 70%

Resultat før afskrivning  6.932 ‐1.311 ‐529% 1.212 46 2635% 480 ‐0 ‐12 25 ‐49% 8.611 ‐1.240 ‐694%

Afskrivninger og renter 272 718 38% 46 272 764 36%

Resultat 6.660 ‐2.029 ‐328% 1.212 ‐0 480 ‐0 ‐12 25 ‐49% 8.339 ‐2.004 ‐416%
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsesrapport Driftsstatus 3. kvartal 2018 (tDKK)
21. november 2018 Regnskabstal ÅTD 3. kvartal, Budgettal for hele året

Delregnskab: Alm Virksomhed
Stedgrupper

1 | Uddannelse 2 | Forskning 3 | Fælles funktioner 4 | Bygninger 5 | Fælles AARCH Total 
Regnskab

Total 
Budget

Total 
Pct

 Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct
Resultat før afskrivning

Indtægter
Tilskud 76.425 101.900 75% 76.425 101.900 75%
Øvrige indtægter 1.746 1.424 123% 28 292 50 584% 81 380 21% 2.458 2.150 114% 4.605 4.004 115%

Indtægter Total 1.746 1.424 123% 28 292 50 584% 81 380 21% 78.883 104.050 76% 81.030 105.904 77%

Omkostninger
Løn 24.087 33.669 72% 10.818 14.399 75% 10.101 13.053 77% 1.778 2.217 80% 1.295 1.964 66% 48.079 65.302 74%
Husleje 15 35 43% 4 147 150 98% 10.266 14.545 71% 10.431 14.730 71%
Omkostninger 4.661 8.741 53% 986 1.514 65% 4.388 5.073 86% 3.584 4.828 74% 2.838 3.902 73% 16.459 24.058 68%
Vedligehold 502 230 218% 64 20 320% 436 610 71% 531 1.000 53% 41 2.400 2% 1.574 4.260 37%
Intern handel ‐2.245 ‐900 249% 489 800 61% ‐247 ‐441 ‐1.035 43% ‐2.445 ‐1.135 215%

Omkostninger Total 27.020 41.775 65% 12.361 16.733 74% 14.824 18.886 78% 16.159 22.590 72% 3.733 7.231 52% 74.098 107.215 69%

Resultat før afskrivning  ‐25.274 ‐40.351 63% ‐12.333 ‐16.733 74% ‐14.532 ‐18.836 77% ‐16.079 ‐22.210 72% 75.150 96.819 78% 6.932 ‐1.311 ‐529%

Afskrivninger og renter 34 17 221 718 31% 272 718 38%

Resultat ‐25.274 ‐40.351 63% ‐12.367 ‐16.733 74% ‐14.550 ‐18.836 77% ‐16.079 ‐22.210 72% 74.929 96.101 78% 6.660 ‐2.029 ‐328%
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsesrapport Driftsstatus 3. kvartal 2018 (tDKK)
21. november 2018 Regnskabstal ÅTD 3. kvartal, Budgettal for hele året

Delregnskab: Alm Virks
1 | Uddannelse

100 | Heltidsuddannelse 130 | Forskerskole 140 | Deltidsuddannelse 150 | Uddannelsesadm og SN 160 | Værksteder Total 
Regnskab

Total 
Budget

Total 
Pct

 Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct
Resultat før afskrivning

Indtægter
Øvrige indtægter 443 700 63% 1.303 654 199% 70 1.746 1.424 123%

Indtægter Total 443 700 63% 1.303 654 199% 70 1.746 1.424 123%

Omkostninger
Løn 20.013 27.254 73% 808 1.203 67% 16 1.898 2.632 72% 1.352 2.580 52% 24.087 33.669 72%
Husleje 9 20 44% 3 5 51% 1 3 10 28% 15 35 43%
Omkostninger 3.457 6.862 50% 136 337 40% 359 510 70% 412 626 66% 297 406 73% 4.661 8.741 53%
Vedligehold 2 60 3% 501 170 295% 502 230 218%
Intern handel ‐2.069 ‐1.054 196% ‐322 ‐200 161% 138 354 39% 8 ‐2.245 ‐900 249%

Omkostninger Total 21.411 33.142 65% 625 1.345 46% 514 864 59% 2.312 3.268 71% 2.158 3.156 68% 27.020 41.775 65%

Resultat før afskrivning  ‐20.968 ‐32.442 65% ‐625 ‐1.345 46% 789 ‐210 ‐375% ‐2.312 ‐3.198 72% ‐2.158 ‐3.156 68% ‐25.274 ‐40.351 63%

Resultat ‐20.968 ‐32.442 65% ‐625 ‐1.345 46% 789 ‐210 ‐375% ‐2.312 ‐3.198 72% ‐2.158 ‐3.156 68% ‐25.274 ‐40.351 63%
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsesrapport Driftsstatus 3. kvartal 2018 (tDKK)
21. november 2018 Regnskabstal ÅTD 3. kvartal, Budgettal for hele året

Delregnskab: Alm Virks
2 | Forskning

200 | Forskning 210 | Forskningsadm Total 
Regnskab

Total 
Budget

Total 
Pct

 Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct
Resultat før afskrivning

Indtægter
Øvrige indtægter 28 28

Indtægter Total 28 28

Omkostninger
Løn 9.978 13.172 76% 841 1.227 69% 10.818 14.399 75%
Husleje 4 4
Omkostninger 952 1.472 65% 35 42 82% 986 1.514 65%
Vedligehold 64 20 320% 64 20 320%
Intern handel 489 800 61% 489 800 61%

Omkostninger Total 11.486 15.464 74% 875 1.269 69% 12.361 16.733 74%

Resultat før afskrivning  ‐11.458 ‐15.464 74% ‐875 ‐1.269 69% ‐12.333 ‐16.733 74%

Afskrivninger og renter 34 34

Resultat ‐11.492 ‐15.464 74% ‐875 ‐1.269 69% ‐12.367 ‐16.733 74%
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Bestyrelsesrapport Driftsstatus 3. kvartal 2018 (tDKK)
21. november 2018 Regnskabstal ÅTD 3. kvartal, Budgettal for hele året

Delregnskab: Alm Virks
3 | Fælles funktioner

300 | Ledelse og adm 310 | Kommunikation 320 | Bibliotek 330 | IT 340 | Trykkeri Total 
Regnskab

Total 
Budget

Total 
Pct

 Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct  Regnskab  Budget  Pct
Resultat før afskrivning

Indtægter
Øvrige indtægter 25 6 50 12% 236 25 292 50 584%

Indtægter Total 25 6 50 12% 236 25 292 50 584%

Omkostninger
Løn 6.049 7.322 83% 1.847 2.781 66% 991 1.322 75% 780 1.054 74% 433 574 75% 10.101 13.053 77%
Husleje 147 150 98% 147 150 98%
Omkostninger 1.715 1.897 90% 1.367 1.210 113% 343 648 53% 673 910 74% 290 408 71% 4.388 5.073 86%
Vedligehold 29 10 287% 5 402 600 67% 436 610 71%
Intern handel ‐247 ‐247

Omkostninger Total 7.764 9.219 84% 3.142 4.151 76% 1.340 1.970 68% 1.855 2.564 72% 723 982 74% 14.824 18.886 78%

Resultat før afskrivning  ‐7.764 ‐9.219 84% ‐3.117 ‐4.151 75% ‐1.334 ‐1.920 69% ‐1.619 ‐2.564 63% ‐698 ‐982 71% ‐14.532 ‐18.836 77%

Afskrivninger og renter 17 17

Resultat ‐7.764 ‐9.219 84% ‐3.117 ‐4.151 75% ‐1.334 ‐1.920 69% ‐1.636 ‐2.564 64% ‐698 ‐982 71% ‐14.550 ‐18.836 77%

Bestyrelsesrapportering 2018 Ny Talformatering.xlsm
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Månedsrapport oktober 2018 

 

JBJ aflagde status på budget og regnskab ÅTD med en gennemgang af 

månedsrapporten for oktober 2018.  

 

ÅTD driftsresultatet er et overskud på 2,0 mio. kr. Sammenholdt med det 

budgetterede underskud på 2,2 mio. kr. giver det en positiv 

budgetafvigelsen på 4,2 mio. kr., hvilket er et fald på 4,7 mio. kr. i forhold 

til september måned, hvor den var på 8,9 mio. kr. 

 

I 2017 blev en tilsvarende positiv afvigelse først nedbragt i december 

måned. I 2018 er der altså noget tidligere blevet taget hånd om den 

positive budgetafvigelse. 

 

Den reducerede budgetafvigelse i oktober skyldes primært en ekstra 

kontantfinansiering af NEW AARCH igennem Bygningsstyrelsen på 3,4 

mio. kr. 

 

CWT spurgte, om der var overblik over indtægterne i årets sidste 

måneder. 

 

JBJ svarede, at der kan komme lidt på frikøb og overhead fra eksternt 

finansierede projekter. 

 

IB spurgte om det betød, at der med fordel kunne findes rum for 

investeringer på op mod 5 mio. kr. for at ramme årets budgetterede 

underskud på 2,0 mio. kr. 

 

JBJ bekræftede, at det ville være fornuftigt. 

 

CWT spurgte til bestyrelsens godkendte investeringsliste. 

 

CKR svarede, at det var styringsredskabet for skolens ledelse i forhold til 

at reducere budgetafvigelsen, og at den var fast punkt på de ugentlige 

ledelsesmøder. 

 

IB foreslog, at investeringskataloget blev opdateret og vedlagt som 

materiale til det kommende bestyrelsesmøde. 

 

Udvalget spurgte om der i økonomistyringen blev arbejdet med 

månedlige forecasts eller estimater. JBJ svarede, at den faste løn blev 

forecastet månedligt, og at der kvartalsvist blev indberettet forecasts til 

ministeriet. Arkitektskolens budget var derudover ikke periodiseret på 
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månedsbasis, og det ville derfor være ret ressourcekrævende at lave 

forecasts eller estimater på det detaljeringsniveau. 

 

Udvalget understregede vigtigheden af, at budgettet blev realiseret som 

forventet, og at der blev fundet de nødvendige investeringer i årets sidste 

måneder svarende til ca. 5 mio. kr. 

 

CWT foreslog, at der blev redegjort for forbruget på det kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

 

Budget 2019  

 

JBJ redegjorde for hovedpunkterne i budgetforslaget for 2019.  

 

Der budgetteres med et underskud på 1,4 mio. kr.  

 

De strategiske udviklingsmidler udgør 5,1 mio. kr. i budgettet, heraf 2,5 

mio. kr. til NEW AARCH og 0,9 mio. kr. til karriereindsatsen for 

dimittender. 

 

CKR supplerede med, at der var rettet henvendelse til Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) med henblik på godkendelse af et 

budgetunderskud i 2019. SIU havde endnu ikke svaret på henvendelsen. 

 

IB spurgte, om det var muligt at budgettere med et større underskud, 

således at en del af skolens egenkapital kunne aktiveres til 

kontantfinansiering af NEW AARCH. 

 

TNI svarede, at det skulle undersøges med Bygningsstyrelsen, om der 

kunne sættes mere end de foreslåede 2,0 mio. kr. af til kontantfinansiering 

af NEW AARCH i 2019, og det i øvrigt også afhæng af SIU’s godkendelse. 

 

IB foreslog, at der blev sat noget mere af til forskning og understøttelse af 

skolens faglighed – for eksempel 1 mio. kr. 

 

CWT spurgte, om det var muligt at bruge pris- og lønforudsætningerne til 

en regulering af budgettet. JBJ svarede, at det nok var en mulighed, men 

grundlaget for disse reguleringer var centralt fastsat. 

 

IB spurgte, om nettoindtægterne fra overhead og frikøb var for 

pessimistisk sat og understregede, at vi ikke skulle være for pessimistiske i 

budgetlægningen. 
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JBJ svarede, at det var vores bedste bud ud fra de på nuværende 

tidspunkt kendte projekter. 

 

Udvalget opfordrede til at budgettet blev justeret til et underskud på 2,5 

mio. kr. ved blandt andet at lægge 2 nye ansættelser ind for 2019. 

 

 

NEW AARCH investeringer – nuværende og oprindelige sendt 

til styrelsen 

 

Udvalget tog den justerede oversigt over NEW AARCH investeringer til 

efterretning. 

 

 

 



Strategisk indsats Investering Budget 2018 Forecast 2018 Regnskab ÅTD Status
New Aarch 400.000

Projektering af grunden 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Gennemført

Klargøring af grunden 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Gennemført

Ekstra kontantfinansiering 3.400.000 3.400.000 Gennemført

Særlig rådgivning (VNP) 200.000 200.000 Gennemført

Ekstra lejerådgivning (Kim Christiansen) 400.000 354.650 Gennemført

Rådgivning indretning (Spant) 232.000 232.067 Gennemført

Øvrig rådgivning (Exner, Bech‐Bruun, Adept, 

MAALI&LALANDA, Søren Jensen, Tri‐Consult) 475.000 270.417 Gennemført

Stole til auditorium 418.000 418.950 Gennemført

Borde til ansatte (Spant) 780.000 På vej

Bog om New Aarch 300.000 På vej

Containerby 2.000.000 På vej

Køkkenelementer 300.000 På vej

Digitalisering 948.000

Kortlægning af digitalt understøttet læring (STLL) 150.000 På vej

DPO og GDPR‐awareness 250.000 På vej

Gennemgang af sikkerhedsinstrukser (PWC) 100.000 På vej

Nyt ESDH system 350.000 På vej

Afskrivning VR studio 162.875 162.875 Gennemført

Kvalitetsudvikling 200.000

Damvad dimittendanalyse v.2 436.350 436.350 Gennemført

Studiemiljøundersøgelse (Ramböll) 73.000 73.000 Gennemført

Kvalitetsmagasin (Creative zoo) 77.175 77.175 Gennemført

Kvalitetsseminar for hele skolen 187.000 187.000 Gennemført

Konsulent til kvalitetssikring af kval.system 55.000 55.000 Gennemført

Magasin for Strategisk rammekontrakt 25.000 På vej

Storytelling 400.000

M2‐film + Advice 700.000 615.000 Gennemført

Projektionsskærm 70.000 69.000 Gennemført

Nyt aarch.dk 400.000 351.690 På vej

Kameraudstyr til kommunikation 40.000 På vej

Film part II 300.000 På vej

Praksis 600.000

Aftagerpanel 100.000 22.974 På vej

Aftagerundersøgelse 350.000 På vej

Arrangementer i 3D cave 125.000 På vej

Karrierecenter 1.300.000

AS3 Outplacement 1.300.000 937.500 På vej

Andet

Studietur til Venedig Biennalen 336.000 336.000 Gennemført

Hensættelser ‐ Faldulykke 800.000 800.000 Gennemført

7.048.000 18.092.400 12.199.648 5.892.752

Budget Forecast Realiseret ÅTD Rest
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2. Konsolideret budget for Arkitektskolen 

• Der budgetteres med et underskud på 2,5 mio. kr. 
• Budgetterede nye ansættelser/forlængelser på delregnskab 5 udgør nu i alt 9,4 års-

værk og 4,8 mio. kr. Hvis disse ansættelser bliver gennemført, betyder det at antallet 
af fastlønnede årsværk falder med 3,1 årsværk fra forventede 109,2 årsværk i 2018 til 
106,1 årsværk i 2019 (afsnit 6.7). Faldet i fastlønnede årsværk skyldes bl.a. at undervis-
ningsassistenter tidligere var ansat som månedslønnede. Sommeren 2018 blev disse 
ansættelser erstattet med timelønsansættelser. 

• De strategiske udviklingsmidler udgør 6,0 mio. kr. i budgettet, heraf 2,5 mio. kr. til 
NEW AARCH og 0,9 mio. kr. til AS3 Outplacement (afsnit 7.1) 

• Der budgetteres med en nettoindtægt på 1,0 mio. kr. fra overhead, frikøb og medfi-
nansiering på delregnskab 5 | Almindelig virksomhed. 

• Der budgetteres med et aktivitetsniveau på 8 mio. kr. på eksternt finansieret forskning 
og 2 mio. kr. på anden tilskudsfinansieret aktivitet. 

 
 
• Godkendt af styrelsen xx november 2018. 
• Godkendt på bestyrelsesmødet xx november 2018. 
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Delregnskab og Sted 
 
 

  

Konsolidering K2

mio. kr.
Indtægt Løn Omkost-

ninger
Vedlige-

hold
Intern 

handel
Afskriv-

ninger
Finans

omk
Grand 
Total

5 | Alm Virks -103,2 67,2 37,0 2,3 -1,1 0,3 0,1 2,5
100 | Heltidsuddannelse -0,6 25,5 2,8 0,0 -0,2 27,6
130 | Forskerskole 1,2 0,3 1,4
140 | Deltidsuddannelse -1,2 0,2 0,9 0,2 0,1
150 | Uddannelsesadm og SN -0,1 2,8 0,6 3,3
160 | Værksteder 2,0 0,4 0,2 2,6
200 | Forskning 16,1 1,7 0,0 0,0 17,8
210 | Forskningsadm 1,1 0,1 1,2
300 | Ledelse og adm 9,6 2,1 11,7
310 | Kommunikation 2,9 1,3 0,0 4,3
320 | Bibliotek 0,0 1,4 0,6 1,9
330 | IT 1,1 0,9 0,6 0,0 2,6
340 | Trykkeri 0,6 0,4 1,0
400 | Bygninger -0,3 2,3 19,0 1,1 22,2
500 | Fælles AARCH -101,1 0,4 6,0 0,4 -1,1 0,3 0,1 -95,1

4 | Anden Tilskudsfin -2,2 0,8 1,4 0,0

3 | Tilskudsfin Forskn -7,7 3,7 3,0 1,0 0,0

2 | IDV -0,2 0,0 0,1 0,0

Grand Total -113,3 71,7 41,4 2,3 0,0 0,3 0,1 2,5
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3. Indledning 

2018 budgetprocessen er en åben og decentral proces, hvor de budgetansvarlige aktivt bidra-
ger til udarbejdelsen af budgettet. Til det formål er der lavet et budgetark for hvert budget-
sted, som den budgetansvarlige udarbejder sit budget i1. Budgetprocessen er beskrevet i kapi-
tel 3. Budgetsystemet er beskrevet i bilag 3. 

Budgetprocessen starter med udsendelse af mail samt åbning for budgettering i budgetarkene 
på fællesdrevet Finansinfo. Når budgetperioden for de budgetansvarlige er lukket konsolideres 
de 17 budgetark til et samlet budget for arkitektskolen, som vil blive behandlet af ledelsen. 
Hvis det konsoliderede budget viser, at der er behov for tilretninger vil dette blive udmeldt. 
Tidsplanen for budgetprocessen fremgår af kapitel 2. 

Følgende er værd at fremhæve: 

• Der er blevet oprettet en mappe, Budget, på fællesdrevet Finansinfo som indeholder 
budgetarkene.  

• Kontoplanen er blevet tilrettet, så den understøtter en decentral økonomistyring og 
budgettering: 

• Hvert budgetsted har én budgetansvarlig. 
• Finanskonti er blevet samlet i Budgetkonti og Rapportgrupper, som bedre understøtter 

finansiel budgettering og afrapportering. 
• Der budgetteres på budgetkontoniveau. 
• Denne budgetrapport fungerer som et arbejdsdokument i budgetprocessen og opdate-

res løbende. Dokumentet ligger i mappen Budget på fællesdrevet Finansinfo, hvor det 
er tilgængeligt for de budgetansvarlige. 

 
 
  

                                                           
1 To budgetsteder (200 og 500) indeholder dog flere delregnskaber og har derfor fået flere budgetark. 
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4. Budgetstruktur 2019 

 

4.1. Tidsplan for budgetprocessen 

Dato Emne/opgave Ansvarlig Deltagere 

 Indledende møde om rammer og retning CKR TNI 

26. oktober 2018 
Budgetark og budgetvejledning tilgængelig 
på Finansinfo. JBJ  

26. oktober – 12. no-
vember 2018 

Budgetark åbne for budgettering Budgetansvarlige Økonomi 

 
Råudkast behandles 1:1 med budgetansvar-
lige 

CKR/JBJ Budgetansvarlige 

5. november 2018 Budgetseminar JBJ Budgetansvarlige 

13. november 2018 Budgetark konsolideres JBJ  

15. november 2018 
Det konsoliderede budget behandles på fag-
ligt ledelsesmøde 

CKR Faglig ledelse 

16. november 2018 
Budgettet behandles i Revisions- og Økono-
miudvalget 

CKR Udvalg 

16. november 2018 Budgettet behandles i SU-udvalget CKR Udvalg 

30. november 2018 
Bestyrelsen har budgettet til behandling og 
godkendelse 

CKR Bestyrelse 
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4.2. Steder og budgetansvarlige i 2019 

StedGruppe Sted Ansvarlig Bemærkninger 

1 | Uddannelse 100 | Heltidsuddannelse RH  

 130 | Forskerskole CB  

 140 | Deltidsuddannelse KLJ  

 150 | Uddannelsesadm og 
SN CKR  

 160 | Værksteder RH  

2 | Forskning 200 | Forskning CB Internt og eksternt finansierede 
forskningsaktiviteter (DR 5 og 3) 

 210 | Forskningsadm CKR  

3 | Fælles funktioner 300 | Ledelse og adm CKR  

 310 | Kommunikation CKR  

 320 | Bibliotek HGR  

 330 | IT TL  

 340 | Trykkeri CKR  

4 | Bygninger 400 | Bygninger NMA  

5 | Fælles AARCH 500 | Fælles AARCH CKR Inklusiv DR 2 IDV og DR 4 Anden Til-
skudsfin 
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5. Tilskud 

5.1. Finanslovsbevillinger 

Arkitektskolen Aarhus er altovervejende finansieret af en nettofinanslovsbevilling, der udgør 
90% af arkitektskolens indtægter. I forslaget til finanslov for 2019, FFL2019, er der indlagt en 
nettoudgiftsbevilling på 98,9 mio. kr. til Arkitektskolen Aarhus, svarende til en reduktion på 3,0 
mio. kr. i forhold til 2018. Faldet skyldes primært, at dimensioneringen har reduceret bevillin-
gen med 2,3 mio. kr. og at omprioriteringsbidraget har reduceret med 1,4 mio. kr. 

• Budgetteret på sted 500 | Fælles AARCH på budgetkonto 100 | Tilskud. 

 

http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/doctopic?book=BEVPUBL.FfL19&topic=19.28.07&searchtype=3 

 

 

Nettoudgiftsbevilling Regnskab i løbende priser

Budget i 2018 priser   FFL og BO år i 2019 priser

mDKK
2016
Regn

2017
Regn

2018
Budg

2019
FFL

2020
BO

2021
BO

2022
BO

2023
BO

2024
BO

2025
BO

Dimensionering 1 -1,3 -2,9 -5,2 -7,5 -9,9 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5

Omprioriteringsbidrag 2 -1,3 -2,6 -3,8 -5,2 -6,4 -7,5 -8,5 -9,5 -10,4 -11,3

Tilbageløb fra omprioriteringsbidrag 3

Styrkelse af forskning i arkitektur og design 4 2,6 2,6 2,8 3,1 3,1 3,1

Basisforskningsmidler 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Forskningsandel af bevilling 5 36,9 36,9 37,7 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2

Finansiering af Barselsfond omlagt til bidragsmodel 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Statens indkøbsprogram (9. til 12. fase) -0,2 -0,5 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Ny udbudslov -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Bevilling uden tekstafsnit 65,5 66,6 68,2 68,3 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1

Difference

Total 6 103,9 102,3 101,9 98,9 95,2 91,7 86,0 85,0 84,1 83,2

Note 1 Dimensionering i  årene 2021-2025 indlagt iht ti lbagemelding fra styrelsen.
Note 2 Omprioriteringsbidrag i  2021-2025 beregnet som 2% af foregående års bevil l ing.
Note 3 Iht FFL19 vil  omprioriteringsbidraget fra 2022 forblive i  sektoren. Der må derfor forventes ti lbageløb.
Note 4 Midlertidige bevil l inger ti l  styrkelse af forskning er ikke forlænget ti l  2022 i  FFL19.
Note 5 I orienteringsbrev vedrørende FFL19 er forskningsanddel af bevil l ingen bekræftet ti l  38,2 mkr.
Note 6 Totalen frem til  2022 er afstemt med FFL19.

14-09-2018

http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/doctopic?book=BEVPUBL.FfL19&topic=19.28.07&searchtype=3
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6. Løn 

6.1. Lønbudgettering for fast ansatte 

Der er to altoverskyggende poster i arkitektskolens budget: Løn og bygninger. 

• Lønomkostninger er den største omkostningspost i Arkitektskolens regnskab. 
Denne post udgør 2/3 af de samlede omkostninger og på de to tunge budgetansvar 
100 | Heltidsuddannelse og 200 | Forskning er andelen tæt på 90%. 

• Endvidere udgør den faste månedsløn over 90% af de samlede lønomkostninger. 

Det er derfor vigtigt, at den budgetansvarlige tjekker at listen med fastansatte i budgetarket er 
korrekt; mangler der nogle, eller er der nogle med, som ikke burde optræde på listen med fast-
ansatte? Er der en budgetmånedsløn, der ser mærkelig ud? 

Fastløns budgettet for 2018 er sammensat af et lønbudget for nuværende ansatte og nye an-
sættelser: 

• Fastløns budget for nuværende ansatte. 
Nuværende fastansattes løn er budgetteret ud fra gældende oplysninger i lønsystemet 
om ansættelsesprocent og fast månedsløn pr. oktober måned 2018. 
Fastansatte med en slutdato, fx PhD’er og adjunkter, er kun lønbudgetteret frem til de-
res slutdato i henhold til ansættelsesbrevet. Eventuelle forlængelser skal derfor ind-
lægges i fastløns budgettet som nye budgetterede ansættelser med startdatoer. 

• Nye budgetterede ansættelser der således består af forlængelser og nye stillinger med 
konkrete startdatoer og budgetmånedslønninger. 

Budgettering af ansættelser, fratrædelser eller orlov sker ved at kontakte økonomiafdelingen, 
som indlægger det i stillingskontoen. 
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6.2. Procentreguleringer af den faste løn 

Procentreguleringen skal dække følgende reguleringer af den faste løn: 

• De aftalte generelle lønforhøjelser i OK18 for perioden 2018-20212. 
• De forventede lønreguleringer fra reguleringsordningen. 
• Løntrinsregulering udløst af anciennitetsstigning. 

Procentreguleringen dækker altså ikke nye tillæg. Disse budgetteres særskilt som puljer – se 
afsnittet med forhandlingsramme. Der er budgetteret med følgende procentreguleringer af 
den faste løn: 
 

Dato Procentregulering Tekst Løfter fastløns 
budgettet med 

1. januar 2019 0,50 % Skal dække anciennitetsstigninger 0,3 mio. kr. 

1. april 2019 1,60 % Skal dække den aftalte OK stigning samt 
reguleringsordningen. 0,7  mio. kr. 

1. oktober 2019 0,86 % Skal dække den aftalte OK stigning 0,1  mio. kr. 

Total 1,92 % (vægtet sum)  1,1 mio. kr. 

 

6.3. Lønsplit – aftalte 

• Hvis der er tale om en længerevarende deling af en medarbejder, skal medarbejderens 
løn splittes i lønsystemet, så lønnen konteres direkte på de berørte steder. 

• Grænsen for hvornår der laves lønsplit i stedet for intern handel er ved ca. én fuldtids-
måned i et semester. Lønnen kan splittes i minimum 20% for ét semester. 

• Lønsplit indmeldes til økonomiafdelingen som registrerer det i stillingskonto og SLS. 

 

6.4. Lønsplit – automatiske i henhold til stillingstype 

• Stedkonteringen af løn til VIP ansatte følger stillingstypens split på undervisning og 
forskning jf. nedenstående tabel. Undervisningsdelen konteres på sted 100 | Heltids-
uddannelse og forskningsdelen på sted 200 | Forskning. 

• Stedkonteringen af løn til STIP (PhD) ansatte afviger fra ovenstående ved at undervis-
ningsdelen konteres på sted 130 | Forskerskole. 

• Løn til TAP ansatte er placeret på det konkrete sted. 
                                                           

2 Se bilag 1 
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Lønsplit på sted i henhold til stillingstype 

Stillingstype Sted 100 
Heltidsuddannelse 

Sted 130 
Forskerskole 

Sted 200 
Forskning 

Adjunkt 50%  50% 

Lektor 60%  40% 

PhD  16,5% 83,5% 

Post Doc.   100% 

Professor 50%  50% 

Professor MSO 50%  50% 

Studielektor/Studieadjunkt 100%   

Videnskabelig assistent (Forsk)   100% 

Videnskabelig assistent (Uv) 100%   
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6.5. Medarbejdere med slutdato rest 2018 og 2019 

Delregnskab 5 - VIP 
Fratrædel-
sesdato 

Navn Initia-
ler 

Kate-
gori 

Stilling Tekst 

31.12.2018 Jannie Rosenberg Bendsen JRB VIP Post Doc. Splittet 50-50 på DR3-
DR5. 

31.12.2018 Nina Ventzel Riis ND VIP Post Doc. 12 måneders ansæt-
telse 

31.01.2019 Povl Filip Sonne-Frederiksen PSF VIP Videnskabelig ass 
(Uv) 

Korttidsansættelse 

31.01.2019 Jan Fugl JF VIP Lektor Fratræder 

31.01.2019 
(forventet) 

Per Kortegaard PKO VIP Lektor Fratræder 

22.05.2019 Cecilie Julie Nielsen CJN VIP Videnskabelig ass 
(Forsk) 

Splittet 80-20 på DR3-5 

30.06.2019 Ann Busch AB VIP Videnskabelig ass 
(Uv) 

Flexjob 14 timer 

30.06.2019 Christoffer Thorborg CTH VIP Adjunkt   

30.06.2019 Lars Holt LAH VIP Studieadjunkt   

30.06.2019 Martin Odgaard MO VIP Adjunkt   

30.06.2019 Mathias Ørum Nørgård MN VIP Videnskabelig ass 
(Uv) 

  

30.06.2019 Morten Daugaard MD VIP Lektor Nedsat tid - fratræder 

30.09.2019 Ruth Martha Baumeister RB VIP Professor MSO   

31.10.2019 Karl Christiansen KC VIP Professor Fratræder 

31.12.2019 Kari Moseng KM VIP Studieadjunkt   

31.12.2019 Mette Volf MVL VIP Studieadjunkt   

 

Delregnskab 5 - STIP 
Fratrædel-
sesdato 

Navn Initia-
ler 

Kate-
gori 

Stilling Tekst 

31.08.2019 Angela Gigliotti AG STIP PhD   

31.08.2019 Mariia Hupalo MH STIP PhD   
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31.08.2019 Polina Chebotareva PC STIP PhD   

31.08.2019 Rasmus Hjortshøj RHJ STIP PhD   

14.10.2019 Mathias Meldgaard MME STIP PhD   

31.12.2019 Asbjørn Søndergaard ASBS STIP PhD   

 

Delregnskab 5 - TAP 
Fratrædel-
sesdato 

Navn Initia-
ler 

Kate-
gori 

Stilling Tekst 

21.12.2018 Anders Sylvest Jespersen ASJ TAP Piccolo Vikar - korttid 

31.12.2018 Alma Vonsek AV TAP Piccoline   

31.12.2018 Kamilla Boné Eidorff KBE TAP AC-fuldmægtig Korttidsansættelse 

31.12.2018 Marlene Lauridsen ML TAP AC-fuldmægtig Korttidsansættelse 

14.08.2019 Lasse Sirich Eldov LSE TAP Kontorelev   

31.10.2019 Dianna Marup Jæger DMJ TAP Kontorelev   

 

Delregnskab 3 
Fratrædel-
sesdato 

Navn Initia-
ler 

Kate-
gori 

Stilling Tekst 

14.10.2019 Mathias Meldgaard MME STIP PhD   

30.11.2019 Anders Troelsen AT VIP Professor   
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6.6. Budgetterede forlængelser og nye fastløns ansættelser i 2019 

Delregnskab 5 - VIP 
Startdato Navn Initia-

ler 
Kate-
gori 

Stilling Tekst 

01.01.2019 Post Doc. ND VIP Post Doc. Forlængelse ND 

01.01.2019 Videnskabelig ass (Forsk) 2   VIP Videnskabelig ass 
(Forsk) 

  

01.02.2019 Videnskabelig ass (Uv) 1 PSF VIP Videnskabelig ass 
(Uv) 

Forlængelse PSF 

01.06.2019 Videnskabelig ass (Forsk) 1 CJN VIP Videnskabelig ass 
(Forsk) 

Forlængelse CJN 

01.07.2019 Lektor 1 CTH VIP Lektor Lektoransættelse CTH 

01.07.2019 Lektor 2 MO VIP Lektor Lektoransættelse MO 

01.07.2019 Studieadjunkt 1 LAH VIP Studielektor Forlængelse LAH 

01.07.2019 Videnskabelig ass (Uv) 2 AB VIP Videnskabelig ass 
(Uv) 

Forlængelse AB 

01.07.2019 Videnskabelig ass (Uv) 3 MN VIP Videnskabelig ass 
(Uv) 

Forlængelse MN 

01.09.2019 Lektor 4   VIP Lektor Ny lektor 

01.09.2019 Lektor 5   VIP Lektor Ny lektor 

01.09.2019 Professor   VIP Professor   

01.10.2019 Lektor 3 RB VIP Lektor Lektoransættelse RB 

 

Delregnskab 5 - STIP 
Startdato Navn Initia-

ler 
Kate-
gori 

Stilling Tekst 

01.09.2019 PhD 1   STIP PhD   

01.09.2019 PhD 2   STIP PhD   

01.09.2019 PhD 3   STIP PhD   

01.09.2019 PhD 4   STIP PhD   
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Delregnskab 5 - TAP 
Startdato Navn Initia-

ler 
Kate-
gori 

Stilling Tekst 

01.01.2019 Piccoline   TAP Piccoline   

01.01.2019 Adm. Medarbejder (Årsvi-
kar)   TAP Adm. medarbej-

der   

 

Delregnskab 3 
Startdato Navn Initia-

ler 
Kate-
gori 

Stilling Tekst 

03.12.2018 Nanna Søvsø Mikkelsen NSM VIP Videnskabelig ass 
(Forsk) 

 Korttidsansættelse 

01.11.2019 *BUDGET PhD 5 DR3   STIP PhD   
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6.7. Budgetteret fastløn 2019 

Fastløns årsværk – internt finansierede på delregnskab 5 – Opdelt på Sted 

Sted 2018 
Forecast 

2019 
Ansatte 

2019 
Budget 

2019 
Total 

100 | Heltidsuddannelse 37,6 29,5 2,0 31,5 

130 | Forskerskole 2,1 1,9 0,2 2,1 

150 | Uddannelsesadm og SN 5,3 5,1 1,0 6,1 

160 | Værksteder 3,7 3,6 1,1 4,6 

200 | Forskning 23,4 22,5 4,1 26,7 

210 | Forskningsadm 2,4 2,0  2,0 

300 | Ledelse og adm 11,4 14,7 1,0 15,7 

310 | Kommunikation 3,8 4,5  4,5 

320 | Bibliotek 3,6 3,6  3,6 

330 | IT 2,0 2,0  2,0 

340 | Trykkeri 1,4 1,4  1,4 

400 | Bygninger 6,0 6,0  6,0 

500 | Fælles AARCH 6,5    

Total 109,2 96,7 9,4 106,1 

 

Fastløns årsværk – internt finansierede på delregnskab 5 – Opdelt på Kategori 

Sted 2018 
Forecast 

2019 
Ansatte 

2019 
Budget 

2019 
Total 

VIP 58,2 47,8 6,1 54,3 

STIP 7,8 7,1 1,3 8,4 

TAP 43,2 41,8 2,0 43,8 

Total 109,2 96,7 9,4 106,1 
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6.8. Forhandlingsramme nye tillæg fastansatte 2019 

• Forhandlingsrammen er fastsat som 0,75 pct. af den årlige lønsum til fastansatte. 
• Det betyder, at der er budgetteret med en forhandlingsramme på kr. 450.000 til nye 

tillæg i 2019 fordelt på: 
o Kr. 150.000 til kvalifikations- og funktionstillæg (1. og 2. halvår) 
o Kr. 300.000 til engangsvederlag (1. halvår) 

• Budgetteret med 1/3 på sted 100, 1/3 på sted 200 og 1/3 på sted 500 
 

Sted Budgetkonto 1. halvår 2. halvår Total 

100 | Heltidsuddannelse 200 | Fastløn VIP 125.000 25.000 150.000 

200 | Forskning 200 | Fastløn VIP 125.000 25.000 150.000 

500 | Fælles AARCH 202 | Fastløn TAP 125.000 25.000 150.000 

Total  375.000 75.000 450.000 

 

 

6.9. Resultatløn 2019 

• Der er budgetteret med resultatlønskontrakter til ledelsen og nøglepersoner i 2019 på 
i alt kr. 200.000 

 

Sted Budgetkonto 1. halvår 2. halvår Total 

100 | Heltidsuddannelse 200 | Fastløn VIP  40.000 40.000 

130 | Forskerskole 200 | Fastløn VIP    

200 | Forskning 200 | Fastløn VIP  40.000 40.000 

300 | Ledelse og adm 202 | Fastløn TAP 80.000  80.000 

Total  80.000 80.000 160.000 
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6.10. Lønrefusion Fleksansatte 2019 

 

Sted 1. halvår 2. halvår Total 

100 | Heltidsuddannelse 95.000 95.000 190.000 

300 | Ledelse og administration 290.000 290.000 580.000 

320 | Bibliotek 130.000 130.000 260.000 

400 | Bygninger 175.000 175.000 350.000 

Total 690.000 690.000 1.380.000 

 

6.11. Lønrefusion sygdom 2019 

• Ugebeløb 4.300 kr. (2018 takst) 
• Timesats 116 kr. (2018 takst) 
 
 

6.12. Lønrefusion barsel 2019 

• For ansatte til og med lønramme 35 udgør taksten 72 kr. (2018 takst) Svarer ca. til 
2.700 kr./uge. 

• For ansatte med lønramme 36 og derover udgør taksten 228 kr. (2018 takst) Svarer til 
ca. 8.400 kr./måned. 

 

6.13. Intern handel med arbejdstimer 

Mindre køb/salg af timer og projekttimer finansomposteres. 

• Internt køb/salg af timer handles til 400 kr./AT. 
• Internt køb/salg af timer budgetteres særskilt på budgetkonto 500 | Projekttimer. 

 

6.14. Gæsteforelæsere, timelærerer og censorer 

• Udefrakommende gæsteforelæsere og lærere kronebudgetteres på budgetkonto 205 | 
DVIP uanset afregningsform. 

• Udefrakommende censorer kronebudgetteres på budgetkonto 207 | Censorer uanset 
afregningsform. 
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En del udefrakommende forelæsere, undervisere og censorer fakturerer deres ydelser. For at 
kunne budgettere omkostningen uden at skulle tage hensyn til afregningsformen, er der opret-
tet fire finanskonti til fakturerede undervisnings- og censurydelser.  Disse finanskonti er grup-
peret sammen med lønfinanskontiene under de to budgetkonti 205 | DVIP og 207 | Censorer. 
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7. Centralt budgetterede omkostninger 

 

7.1. Strategiske initiativer 2019 

Aktivitet Sted Tekst 1. halvår 2. halvår Total 

1500 | NEW AARCH 500 Bygningsrådgivning 250.000 250.000 500.000 

1500 | NEW AARCH 500 Kontantfinansiering  2.000.000 2.000.000 

1514 | Digitalisering 500 VR studio, afskrivninger 109.000 109.000 218.000 

1514 | Digitalisering 500 Dagmar Reinhardt, In-
vestramme 1 mio. kr. 200.000 200.000 400.000 

1514 | Digitalisering 500  115.000 115.000 230.000 

1515 | Praksis 500 Aftaler med tegnestuer 300.000 300.000 600.000 

1516 | Kvalitetsudvik-
ling 500  150.000 150.000 300.000 

01 | Strategiske udvik-
lingsprojekter 500 Fri Strategisk Pulje 450.000 450.000 900.000 

9476 | Karrierecenter 100 AS3 Outplacement 650.000 200.000 850.000 

Total   2.224.000 3.774.000 5.998.000 
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7.2. Annuum, kompetencemidler og interne forskningsmidler 2019 

Aktivitet Sted Tekst 1. halvår 2. halvår Total 

Personligt aktivitets-
nummer 

100 Personligt VIP annuum 4 tkr. 
pr. årsværk. VIP u.f. 
 

25.000 25.000 50.000 

Personligt aktivitets-
nummer 

200 Personligt VIP annuum 4 tkr. 
pr. årsværk. VIP m.f.  
(ex. adjunkt) 

60.000 70.000 130.000 

Personligt aktivitets-
nummer 

200 Adjunktmidler 15 tkr. pr. 
årsværk 
 

80.000 60.000 140.000 

Personligt aktivitets-
nummer 

200 PhD midler 15 tkr. pr. års-
værk 
 

65.000 65.000 130.000 

1440 | Interne forsk-
ningsmidler 

200 Interne forskningsmidler til 
VIP m.f. 
 

200.000 200.000 400.000 

6130 | Fælles kompe-
tenceudvikling 

500 Kompetencemidler til alle 
medarbejdere 
 

100.000 100.000 200.000 

6120 | TAP kompeten-
cemidler 

500 TAP kompetencemidler på 5 
tkr. pr. årsværk 
 

110.000 110.000 220.000 

Total   640.000 630.000 1.270.000 
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7.3. Afskrivninger 2019 

Afskrivningerne er beregnet på baggrund af anlægskartoteket, hvorfor afskrivninger for aktiver 
anskaffet i den sidste del af 2018 og budgetterede anskaffelser i 2019 skal medregnes under 
hvert enkelt budgetsted af den budgetansvarlige. 

Aktiver med en kostpris under 50.000 kr. ex. moms udgiftsføres ved anskaffelse. 

• Afskrivninger er budgetteret under budgetkonto 600 | Afskrivninger. 

Delregnskab 5 

Gruppe Anlægsnr Tekst Sted Aktivitet 1. halvår 2. halvår Total 

It-udstyr ANKS170003 VR Studio soft-
ware, 3D Cave 500 1514 109.000 109.000 218.000 

It-udstyr ANKS170004 Projektor Epson 330  12.000 12.000 24.000 

Transport ANKS180001 VW T6 
BW70690 500  19.000 19.000 38.000 

Transport ANKS160001 VW Polo - 
AZ73058 200 7159 11.500 11.500 23.000 

Transport ANKS160001 VW Polo 
AZ73057 200 7129 11.500 11.500 23.000 

Total     163.000 163.000 326.000 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider: 

Anlægsaktiv Afskrivningsperiode 

Indretning lejede lokaler 10 år eller kontraktens varighed 

It udstyr – herunder software 3 – 5 år 

Andet udstyr og inventar 3 – 10 år 

Transportmateriel 5 år 
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8. Sted 100 | Heltidsuddannelse  

Heltidsuddannelse indeholder følgende fastlønsudgifter: 

• 200 | Fastløn VIP: Undervisningsdelen af det fagvidenskabelige personales løn. 
• 202 | Fastløn TAP: Karierrecenter 

 

Almindeligt anvendte aktivitetskoder på stedet: 

Eksamen 

• 1008 | Sommereksamen 
• 1009 | Vintereksamen 

Bachelor samt TP’s og studios 

• 1054 | Bachelor 1. år 
• 1074 | Bachelor 2. og 3. år 
• 1091 | TP1 Fælles 
• 1092 | TP2 Fælles 
• 1093 | TP3 Fælles 
• 1244 | Studio 1A 
• 1245 | Studio 1B 
• 1251 | Studio 1C 
• 1246 | Studio 2A 
• 1247 | Studio 2B 
• 1248 | Studio 2C 
• 1249 | Studio 3A 
• 1250 | Studio 3B 

Tværgående aktiviteter 

• 1012 | Tværg: Teori og historie 
• 1028 | Tværg: Konstruktion 
• 1031 | Tværg: Digitale fabrikationskurser BA 
• 1032 | Tværg: CWR (Critical Written Reflection) 
• 1034 | Tværg: DRC (Design Realisation Curriculum) 

Andre aktiviteter 
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• 9575 | Ruskursus 
• 9476 | Karrierecenter 

 
 

Aktivitet Sted Tekst 1. halvår 2. halvår Total 

60 | Kompetencemid-
ler 

100 Personligt VIP annuum 4 tkr. 
pr. årsværk. VIP u.f. 
 

25.000 25.000 50.000 

1091 | TP1 Fælles 100  18.000 18.000 36.000 

1092 | TP2 Fælles 100  18.000 18.000 36.000 

1093 | TP3 Fælles 100  18.000 18.000 36.000 

1244 | Studio 1A 100  160.000 100.000 260.000 

1245 | Studio 1B 100  70.000 70.000 140.000 

1251 | Studio 1C 100  90.000 80.000 170.000 

1246 | Studio 2A 100  30.000 50.000 80.000 

1247 | Studio 2B 100  70.000 70.000 140.000 

1248 | Studio 2C 100  30.000 50.000 80.000 

1250 | Studio 3B 100  30.000 50.000 80.000 

9575 | Ruskursus 100 Ruskursus (1.000 kr./stud.)  120.000 120.000 

9476 | Karrierecenter 100 AS/3, Outplacement 650.000 200.000 850.000 

Total   1.209.000 869.000 2.078.000 
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9. Sted 130 | Forskerskole 

Forskerskolen indeholder følgende fastlønsudgifter: 

• 200 | Fastløn VIP: Undervisningsdelen af forskerskolelederens løn 
• 201 | Fastløn STIP: Undervisningsdelen (16,5 pct) af internt finansierede PhD 

studerende 

Almindeligt anvendte aktivitetskoder på stedet: 

• 6621 | Ph.d. vejledning 
• 6622 | Ph.d. kurser incl. grundkurser 
• 6623 | Ph.d bedømmelse 
• Aktivitetsgruppe 14 | PhD midler (67xx) 

Særligt om budgettering af forskerskolen: 

• Internt finansierede PhD studerende kan disponere over kr. 45.000 til udgifter, der er 
relevante for PhD projektet. 

• Eksternt finansierede PhD studerendes midler afhænger af, hvad der er indeholdt i 
projektbudgetteret. 

• Hvis der er indeholdt et PhD bidrag i projektbudgettet for et eksternt finansieret 
projekt, vil bidraget blive indtægtsført på forskerskolen jf. nedenfor. 

 
Bogføring PhD bidrag: 

PhD bidrag Finanskonto Sted Aktivitet DR Formål 

Udgift 220800 200 | Forskning (7xxx) 2 2 

Indtægt 220800 130 | Forskerskole Ingen 5 1 
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10. Sted 140 | Deltidsuddannelse  

Sted 140 | Deltidsuddannelse indeholder ingen fastlønsudgifter. Alle udgifter på stedet er 
således knyttet til konkrete deltidsuddannelsesaktiviteter. I 2019 planlægges følgende 
deltidsuddannelsesaktiviteter afholdt: 

• 6873 | NORDMAK IV 2018-2020, 1. og 2. HÅ (eksternt) 
• 6870 | Byplanlægger, 1. HÅ 

 

Særligt om budgettering af deltidsuddannelser: 

• Deltidsuddannelser skal altid indtægts- og udgiftssbudgetteres og så vidt muligt på 
aktivitetnummer, men ellers som en blok. 

• Budgetteringen kan tage udgangspunkt i det uddannelsesbudget, der er indlagt i 
Projektoversigten på DR5 under aktivitetsgruppe 15 | Efteruddannelse. 

• Internt køb af timer budgetteres særskilt på budgetkonto 500 | Projekttimer og 
afregnes med 400 kr./AT. 
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11. Sted 150 | Studieadministration og SN  

Særligt for studieadministrationen: 

• Arkitektskolen har pt. censorformandskabet. Dette udløser omkostninger på: 
o Kr. 60.000 til formand 
o Kr. 15.000 til tre medlemmer 
o I alt kr. 105.000 
o Heraf viderefaktureres ca. kr. 70.000 til KADK og DSK 

 
• STADS systemomkostninger er på ca. 75 tkr. kvartalsvist 
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12. Sted 160 | Værksteder 

Værksteder indeholder følgende fastløn: 

• 200 | Fastløn VIP: Undervisningsdelen af fagvidenskabeligt personales løn. 

Værkstedsomkostninger budgetteres på følgende aktivitetsnumre: 

• 9460 | Træværkstedet 
• 9463 | MLab 
• 9464 | Metalværkstedet og lasercutter 
• 9465 | Støberi og WaterJet 
• 9466 | CNC 
• 9467 | Robotter 
• 9468 | 3D printere og scannere 
• 9469 | FotoLab 
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13. Sted 200 | Forskning – ekstern finansiering DR3 

• Budgetteringen tager udgangspunkt i projektbudgetterne for de konkrete eksternt fi-
nansierede forskningsprojekter der er oprettet i Projektoversigten på DR3. 

• De eksternt finansierede projekter budgetteres som en blok i budgetarket. 
• Hvis det vurderes som værende hensigtsmæssigt kan større projekter dog budgetteres 

på aktivitetsniveau i budgetarket. 
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14. Sted 200 | Forskning – intern finansiering DR5 

Forskning indeholder følgende fastlønsudgifter: 

• 200 | Fastløn VIP: Forskningsdelen af det fagvidenskabelige personales løn. 

 

Almindeligt anvendte aktivitetskoder på DR5 på stedet: 

• 1440 | Interne forskningsmidler 
• 1441 | Research Lab 1 
• 1442 | Research Lab 2 
• 1443 | Research Lab 3 
• 60 | Kompetencemidler 

Personligt annuum, adjunkt- og PhD midler konteres på medarbejderens personlige 
aktivitetskode, der er placeret i gruppen 60 | Kompetencemidler. 

 

Aktivitet Sted Tekst 1. halvår 2. halvår Total 

1440 | Interne forsk-
ningsmidler 

200 Interne forskningsmidler til 
VIP m.f. 
 

200.000 200.000 400.000 

1441 | Research Lab 1 200  25.000 25.000 50.000 

1442 | Research Lab 2 200  20.000 20.000 40.000 

1443 | Research Lab 3 200 Inklusiv visiting professor 
500 tkr. 

15.000 515.000 530.000 

20 | FORSKNING 200 Studentermedhjælp arran-
gementer 

35.000 35.000 70.000 

60 | Kompetencemid-
ler 

200 Personligt VIP annuum 4 tkr. 
pr. årsværk. VIP m.f.  
(ex. adjunkt) 

60.000 70.000 130.000 

60 | Kompetencemid-
ler 

200 Adjunktmidler 15 tkr. pr. 
årsværk 
 

80.000 60.000 140.000 

60 | Kompetencemid-
ler 

200 PhD midler 15 tkr. pr. års-
værk 
 

65.000 65.000 130.000 

Total   500.000 990.000 1.490.000 
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15. Sted 300 | Ledelse og administration 

 

15.1. Økonomisk Servicecenter 

Arkitektskolen Aarhus anvender det administrative fællesskab Økonomiske Servicecenter, ØSC, 
under Statens Administration: 

• Omkostninger til administration af løn og regnskab er budgetteret på sted 300 | Le-
delse og administration og på budgetkonto: 301 | Økonomisk Service Center. 

 

ØSC Sted 1. halvår 2. halvår Total 

SAM Løn 300 | Ledelse og adm 150.000 150.000 300.000 

SAM Regnskab 300 | Ledelse og adm 230.000 230.000 460.000 

Total  380.000 380.000 760.000 

 

15.2. Administrative It-systemer 

• Licensomkostninger til administrative it-systemer er budgetteret på budgetkonto: 303 
| IT systemer og licenser 

 
Administrative 
it-systemer Leverandør Sted 1. halvår 2. halvår Total 

IndFak SAM/MODST 300 | Ledelse og adm 23.000 23.000 46.000 

Navision SAM/MODST 300 | Ledelse og adm 25.000 25.000 50.000 

RejsUd SAM/MODST 300 | Ledelse og adm 10.000 10.000 20.000 

SLS SAM/MODST 300 | Ledelse og adm 72.000 72.000 144.000 

Hosting SAM/MODST 300 | Ledelse og adm 25.000 25.000 50.000 

FirstAgenda FirstAgenda 300 | Ledelse og adm 10.000 10.000 20.000 

FICS/DuNote Consit/? 300 | Ledelse og adm 50.000 50.000 100.000 

      

Total   215.000 215.000 430.000 
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16. Sted 310 | Kommunikation 

Der budgetteres med udgifter til udstillingsaktiviteter finansieret af arkitektskolen.  

• Udgifter, inklusiv husleje, til konkrete aktiviteter er budgetteret på sted 310 | Kommu-
nikation og på aktivitet 1611 | Udstillingsaktiviteter.  

 

Aktivitet Sted 1. halvår 2. halvår Total 

1611 | Udstillingsaktiviteter 310 | Kommuni-
kation 350.000 350.000 700.000 
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17. Sted 400 | Bygninger  

Lokaleje til forelæsninger og dimission budgetteres på sted 400 | Bygninger, mens udstillinger 
budgetteres på sted 310 | Kommunikation. 

Bygninger budgetteres på aktivitetsnumrene: 

• 9110 | Volden 
• 9111 | Nørreport 15-17 
• 9112 | Nørreport 18-20 
• 9113 | Nørreport 16 
• 9115 | Kaløgade 
• 9116 | Studsgade 
• 9117 | Paradisgade 
• 9121 | Forelæsningslokaler 
• 9122 | Dimissionslokaler 
• 9123 | Opbevaringslokaler 
 

 

17.1. Indtægter fra lokaleudlejning 

• Indtægter fra lokaleudlejning budgetteres på sted 400 | Bygninger, budgetkonto 110 | 
Salg af varer og tjenester og det konkrete aktivitetsnummer for bygningen. 
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17.2. Husleje – faste lejemål 

• Husleje er budgetteret på sted 400 | Bygninger og på budgetkonto 330 | Husleje 
• Husleje er budgetteret ud fra 2018 regnskabstal plus en stigning på 1,5% i henhold til 

nettoprisindekset. Stigningen er inkluderet i de budgetterede tal 
 

Aktivitet 1. halvår 2. halvår Total Budget 2018 

9110 | Volden 41.000 41.000 82.000 82.000 

9111 | Nørreport 15-17 1.483.000 1.483.000 2.966.000 2.912.000 

9112 | Nørreport 18-20 1.566.000 1.566.000 3.132.000 3.090.000 

9113 | Nørreport 16 591.000 591.000 1.182.000 1.164.000 

9114 | Auditoriet 0 0 0 300.000 

9115 | Kaløgade 862.000 862.000 1.724.000 1.696.000 

9116 | Studsgade 927.000 927.000 1.854.000 1.828.000 

9117 | Paradisgade 1.216.000 1.216.000 2.432.000 2.398.000 

Total 6.686.000 6.686.000 13.372.000 13.470.000 

 

17.3. Husleje – kortvarige lejemål 

Opsigelse af auditorielejemålet betyder at der igennem året vil blive indgået korte tidsbegræn-
sede lejemål til konkrete aktiviteter såsom forelæsninger og dimission.  

• Husleje til konkrete aktiviteter er budgetteret på nedenstående aktiviteter på sted 400 
| Bygninger og på budgetkonto 330 | Husleje  

 

Aktivitet  Sted 1. halvår 2. halvår Total 

9121| Forelæsningslokaler Scandinavian 
Center 400 450.000 250.000 700.000 

9122| Dimissionslokaler  400 75.000  75.000 

9123 | Opbevaringslokaler  400 75.000 75.000 150.000 

Total   600.000 325.000 925.000 
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17.4. Skatter og afgifter 

• Skatter og afgifter er budgetteret på sted 400 | Bygninger og på budgetkonto 302 | 
Skatter og afgifter 

• Skatter og afgifter budgetteret ud fra regnskabstal for 2018 
 

• Arkitektskolen har via advokat indsendt en anmodning til Aarhus Kommune om frita-
gelse for dækningsafgiften på nedenstående lejemål. Såfremt Aarhus Kommune tiltræ-
der anmodningen, vil det reducere skatter og afgifter med 280 tkr. til i alt 860 tkr. i 
2019. 

 

Aktivitet 1. halvår 2. halvår Total Budget 2018 

9112 | Nørreport 18-20 325.000 325.000 650.000 600.000 

9113 | Nørreport 16 55.000 55.000 110.000 130.000 

9116 | Studsgade 80.000 80.000 160.000 150.000 

9117 | Paradisgade 110.000 110.000 220.000 200.000 

Total 570.000 570.000 1.140.000 1.080.000 

 

17.5. Forbrugsomkostninger – El, vand, varme 

• Forbruget er budgetteret på sted 400 | Bygninger og på budgetkonto 331 | El, vand, 
varme og renovation 

• Forbrugsomkostningerne er budgetteret ud fra regnskabstal for 2018 

 

Aktivitet 1. halvår 2. halvår Total Budget 2018 

9110 | Volden 9.000 9.000 18.000 10.000 

9111 | Nørreport 15-17 127.000 127.000 254.000 360.000 

9112 | Nørreport 18-20 256.000 256.000 512.000 550.000 

9113 | Nørreport 16 66.000 66.000 132.000 140.000 

9114 | Auditoriet 25.000 25.000 50.000 20.000 

9115 | Kaløgade 218.000 218.000 436.000 400.000 

9116 | Studsgade 138.000 138.000 276.000 220.000 

9117 | Paradisgade 179.000 179.000 358.000 380.000 

Total 1.018.000 1.018.000 2.036.000 2.080.000 
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17.6. Rengøring 

• Rengøring er budgetteret på sted 400 | Bygninger og på budgetkonto 332 | Rengøring 
og rengøringsartikler 

• Rengøringsomkostningerne er budgetteret ud fra regnskabstal for 2018 

 

Aktivitet 1. halvår 2. halvår Total Budget 2018 

9110 | Volden 18.000 18.000 36.000 26.000 

9111 | Nørreport 15-17 134.000 134.000 268.000 380.000 

9112 | Nørreport 18-20 300.000 300.000 600.000 520.000 

9113 | Nørreport 16 11.000 11.000 22.000 20.000 

9114 | Auditoriet    20.000 

9115 | Kaløgade 39.000 39.000 78.000 80.000 

9116 | Studsgade 77.000 77.000 154.000 140.000 

9117 | Paradisgade 104.000 104.000 208.000 200.000 

Total 683.000 683.000 1.366.000 1.386.000 
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18. IV aktivitet på sted 500 | Fælles AARCH 

IV aktiviteter har et meget begrænset omfang på Arkitektskolen. IV aktivitet indtægts- og om-
kostningsbudgetteres som en pulje på delregnskab 2 og på sted 500 | Fælles AARCH. 

Konkrete IV aktivitet oprettes i Projektoversigten på DR2 med budget. 

• IV aktivitet skal belastes med 35 % overhead af lønomkostningerne. 
• Projekttimer anvendt til IV aktivitet skal budgetteres med 400 kr./AT. 

 

 

19. Overheadberegninger 

Der beregnes halvårligt overhead af: 

• Eksterne bevillinger med den oplyste sats i bevillingen 
• IV aktiviteter med 35 % af direkte lønomkostninger 

Overhead budgetteres på budgetkonto 520 | Overhead. Udgiftsføres på aktiviteten og ind-
tægtsføres på sted 500 | Fælles AARCH. 
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20. Bilag 

Bilag 1 Overenskomst 2018-2021 

Resultatet af overenskomstforhandlingerne på statens område vedrørende årene 2018-2021 
(OK2018) betyder generelle lønstigninger på i alt 5,60 % i løbet af overenskomstperioden. 

Dertil kommer den årlige udmøntning af reguleringsordningen pr. 1. april. Reguleringen i 2018 
blev på 0,40 %, mens reguleringerne i 2019 og 2020 lige såvel kan være positive som negative. 
Der er konservativt indlagt mindre positive reguleringer i 2019 og 2020. 

 

Dato OK2018 Reguleringsordning 
(gæt) Total 

1. april 2018 0,80 % 0,40 % 1,20 % 

1. oktober 2018 0,50 %  0,50 % 

1. april 2019 1,30 % 0,30 % 1,60 % 

1. oktober 2019 0,86 %  0,86 % 

1. april 2020 1,46 % 0,30 % 1,76 % 

1. februar 2021 0,68 %  0,68 % 

Total 5,60 % 1,00 % 6,60 % 

 

Se bilag 2 for yderligere information om pris- og lønstigninger i FFL2019. 
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Bilag 2 PL reguleringer i FFL 2019 

 

http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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Bilag 3 Budgetsystem 

Budgetsystemet er et fleksibelt og modulært Excel baseret system. Kernen i systemet er bud-
getarket, der oprettes til hvert budgetsted i kontoplanen. Den budgetansvarlige har altså sit 
eget budgetark til udarbejdelse af budgettet. Budgetark henter oplysninger om fastløn, tidli-
gere års regnskabs- og budgettal samt diverse opslagslister, der danner baggrund og struktur 
for budgetudarbejdelsen i budgetarket. 

Budgetarket indeholder to budgetteringsfaner: Fastansatte og Budget. Der kan kun budgette-
res direkte i fanen Budget, mens budgettering af fastansatte skal ske via Stillingskonto og øko-
nomiafdeling. 

Budgetarkene konsolideres til et AAA budget og behandles af ledelsen. Konsolideringen kan 
ske i flere omgange indtil budgettet kan godkendes af ledelse og bestyrelse. Det godkendte 
budget indlægges i Finansrapporten. 

 
 

 



 

 Arkitektskolen Aarhus  I  Nørreport 20  |  8000 Aarhus C  I  +45 8936 0000  I  a@aarch.dk  |  www.aarch.dk 

Side 1 af 2 

STRATEGISK RAMMEKONTRAKT 
Delmål for 2019 

 

Strategisk rammekontrakt 2018- 2021 
 

Kort resumé 

På bestyrelsesmødet i september måned blev bestyrelsen præsenteret for 

en status for aktiviteter og delmål for 2018 i den strategiske 

rammekontrakt. På dette møde vil aktiviteter og delmål for 2019 blive 

præsenteret og uddybet. Bestyrelsen vil ligeledes blive præsenteret for en 

publikation primært for skolens ansatte om den strategiske 

rammekontrakt. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• tager orienteringen om aktiviteter og delmål for 2019 til efterretning 

 

Sagsbeskrivelse 

Arkitektskolens strategiske rammekontrakt med ministeren blev 

underskrevet i sommers jf. vedlagte bilag. 

 

Til konkretisering og implementering af de strategiske mål i 

rammekontrakten er der på skolen nedsat en arbejdsgruppe for hvert af de 

fire mål. Arbejdsgrupperne har udfyldt den vedlagte oversigt med planer 

for aktiviteter og delmål i 2019. Hertil er suppleret med tiltag som 

opfølgning på bestyrelsesseminaret 24. september 2018. 

 

Den videre proces 

I forbindelse med årsrapporten for 2018 er det forventet, at arkitektskolen 

nærmere skal redegøre for udmøntningen af rammekontrakten, herunder 

Dato: 12.11.2018 

J.nr. 012-3-18 
RS 
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status for de indikatorer, som er tilknyttet de enkelte strategiske mål. 

Årsrapporten er på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde i januar.  

 

Bilag 

Oversigt over aktiviteter og delmål 2018 og 2019 

Opsamlingsnotat fra bestyrelsesseminaret 24. september 2018 

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 
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Status Aktiviteter 2019 

Didaktisk laboratorium 
Arkitektskolen vil etablere et didaktisk 
laboratorium, som kan opsamle, 
studere og formidle de mange 
forskellige didaktiske tilgang og forsøg, 
der i dag foregår på skolen, så den 
samlede erfaring kommer hele 
institutionen til gode og resulterer i et 
højt læringsudbytte. 
 

Didaktisk laboratorium 
Det didaktiske laboratorium skal danne 
rammen om forskning og 
udviklingsarbejde inden feltet didaktik 
og undervisningsudvikling med 
relevante partnere i et tværfagligt 
samarbejde både nationalt og 
internationalt. 
 

Didaktisk laboratorium 
Der skal foregå kompetenceudvikling af 
skolens undervisere i regi af det 
didaktiske laboratorium. På sigt kan man 
forestille sig, at skolens pædagogikum i 
langt højere grad er drevet af 
medarbejdere tilknyttet det didaktiske 
laboratorium, men også at den mere 
generelle didaktiske efteruddannelse og 
kompetenceudvikling af skolens 
undervisere og forskere kan tage 
udgangspunkt i laboratoriet. 

Didaktisk laboratorium 
Opbygge strukturen og 
organiseringen omkring et 
didaktisk laboratorium. 
Tilknytning af VIP’er med særlige 
udviklingsprojekter og en ph.d.-
studerende til et projekt om 
digitalisering og læring. 
 

Portfolio reviews 
Udvikling af nye formater for 
portefolioreviews, hvor de 
studerendes produktion og 
kvaliteten heraf diskuteres. De 
nye formater forventes 
implementeret januar 2019. 
 

 
Bachelorseminarer  
Udvikling af nye formater for 
bachelor- seminarer med vægt på 
didaktik og undervisningspraksis på 
bacheloruddannelsen. Hertil 
kommer udvikling af et format for 
et kandidatseminar inden for 
didaktik og undervisningspraksis. 
De nye formater skal 
implementeres i foråret 2019. 
 

Didaktisk laboratorium 
Et møde afholdt og to sat op 
med fagdidaktikere fra CUDiM 
og ST Learning Lab (begge AU). 
Arbejdsgruppen arbejder på en 
funktionsbeskrivelse af et 
didaktisk laboratorium. 
 

Portfolioreviews 
Transparens og synlighed er 
centralt for udvikling af en ny 
model for portfolioreviews.  
Programkoordinatorer og 
Uddannelseschef har på 
arbejdsgruppens opfordring 
udarbejdet nyt PFR-format, der 
bliver implementeret januar 2019. 
 

Bachelorseminarer 
BA-seminarernes mål og 
indhold er indarbejdet i det ny 
PFR-format. BA-seminarer 
bortfalder derfor. Udvikling af 
KA seminar indstilles.   
 

Februar-juni:  
Funktionsbeskrivelse færdiggøres, 
herunder bemanding af didaktisk 
laboratorium. 
 

Overordnet mål 2019: I august 
iværksættes første didaktisk-
pædagogiske fællesprojekt til 
udfoldelse E19, og 
tilrettelæggelse af kommende 
aktiviteter (herunder udvikling 
af AAA-adjunktpædagogikum) 
påbegyndes. 
 

Strategisk mål 1  
De studerende skal opnå et højt læringsudbytte 
Arkitektskolens fælles strategiske kvalitetsudvikling skal 
understøtte, at de studerende opnået et højt læringsudbytte. 

Strategisk rammekontrakt – Handleplaner 2019 

 
INTERNATIONALT NETVÆRK 

Tiltag med forskellige perspektiver på den skandinaviske arkitekturtilgang med internationale gæster 
 



Strategisk rammekontrakt – Handleplaner 2019 

 

Dialogforum for 
Arkitekturuddannelse og praksis 
(DAP) 
F2019: To møder afholdes i januar 
og maj. 
E2019: To møder afholdes i 
september og november. 
 

Aftagerundersøgelse er gennemført 
F2019. 
 

Praktik på Bacheloruddannelsen 
F2019: revideret forløb gennemføres. 
Evaluering af BA praktikken 
gennemføres. 
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Status Aktiviteter 2019 

Dialogforum for Arkitektuddannelse og praksis 
(DAP) 
Arkitektskolen nedsætter et dialogforum med 
nuværende og potentielle aftagere af skolens 
dimittender for at styrke dialogen og sikre en 
bedre videnudveksling.  
 

Praktik på bacheloruddannelsen 
Arkitektskolen vil sætte fokus på, hvordan den 
studerende i et forløb bedst muligt forberedes på 
den korte praktik på bachelorstudiet, samt 
hvordan der sker en efterfølgende opfølgning 
med fokus på den studerendes refleksion over 
egen faglig interesse, indsats og opbyggede 

  

Praktik på kandidatuddannelsen 
Effekten af et kort praktikforberedende forløb skal 
undersøges samt hvordan kontakten mellem 
praktiksted og studio/undervisere kan forbedres 
mht. at se det som et fælles læringsforløb. 
Herudover skal effekten og læringsudbyttet af den 
nuværende afrapportering i form af 
praktikrapporten gentænkes. Arkitektskolen vil 
arbejde med, hvordan praktikken kan blive styrket 
eksempelvis ved at skabe et mere formaliseret 
netværk af praktiksteder tilpasset det enkelte 
studio, sætte krav til en mentor på praktikstedet 
som sikrer læringsudbyttet mv. 
 

Strategisk mål 2 
Dimittender med tydelige og relevante kompetencer 
Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal 
bidrage til, at arkitektskolen opnår tydelige og relevante 
kompetencer, som understøtter samfundets behov. 
 

Karriere frem mod afgang 
Arkitektskolen vil sætte fokus på særlige tiltag, som 
styrker netværksdannelse. Det kan være mindre 
tiltag, som bygger videre på de eksisterende 
aktiviteter i uddannelsen. Det kan også være idéer, 
hvis ansvar alene påhviler de studerende.  
 

Dialogforum for Arkitektuddannelse 
og praksis (DAP) 
Afholdelse af de to første møder i 
DAP med fokus på dimittendernes 
kompetencer og udviklingen af 
arbejdsmarkedet.  
 

Aftagerundersøgelse 
Gennemførelse af en 
aftagerundersøgelse, hvor aftagernes 
vurdering af dimittendernes 
kompetencer kortlægges. 
 

Praktik på bacheloruddannelsen 
Udvikling af en revideret model for 
BA-praktikken, herunder forberedelse 
og opfølgning på praktikforløbet.  
 

Praktik på KA 
Udvikling af en revideret model for 
praktikaftaler med mere specifikke 
krav til forløbets indhold.  
 

Karriere frem mod afgang 
E2018: På studio 1A afprøves den 
eksterne lektors rolle i forbindelse 
med karrierevejledning. 
 

Dialogforum for 
Arkitekturuddannelse og praksis 
(DAP) 
To møder afholdt i DAP juni og 
september. 
 

Aftagerundersøgelse  
Indledende drøftelse på DAP-mødet 
12. september med DAMVAD som 
konsulent og workshop afholdes 
med udvalgte aftagere 13. december 
med henblik på udvikling af 
spørgeramme til aftagerne. 
 

Praktik på bacheloruddannelsen 
Den nedsatte arbejdsgruppe vil i en 
ny model tydeliggøre BA-praktikken 
som forberedelse til KA-praktikken 
og har forslag til justeringer, som 
skal videreudvikles i dialog med en 
ansvarlig for BA-praktikken. 
 

Praktik på KA 
Der arbejdes med mere specifikke krav 
til praktikaftaler, med faste formater 
for praktikvejledning i studioregi, samt 
for nyt format på afrapportering. 
Desuden på at etablere midtvejsmøder 
vejleder / praktiksted / praktikant. 
 

Praktik på KA 
F2019: Som vejledning for 
kommende studerende har alle 
studios udarbejdet en kort 
beskrivelse af hvilke typer 
praktiksteder, der er relevante for 
deres studieretning.  
Praktikrådgivningsdag for 
kommende studerende på de 
enkelte studios formaliseres og 
fastlægges i studiekalenderen. 
 
 



 
 
  

Karriere frem mod afgang 
Der skal foretages en analyse af 
eksterne lektorers rolle på studios 
med fokus på potentialet for at 
varetage karrierevejledning.  
Eventuelt iværksættes et pilotprojekt 
på studio 1A 

Ny skabelon for praktikaftaler er 
udarbejdet og introduceret. 
Model for midtvejsmøde og 
afrapportering er udviklet.   
I kravene til praktikstederne søges 
det skærpet, at de studerende skal 
opnå erfaring med tværfagligt 
samarbejde, som er vigtige 
kompetencer for de studerende på 
et fremtidigt arbejdsmarked.  
 
E2019: Midtvejsmøder mellem 
studios og praktiksteder er 
gennemført.  
 

Karriere frem mod afgang 
Analyse af de eksterne lektorers 
rolle på studio er gennemført. 
På baggrund af denne præciseres 
rammerne for, hvordan de eksterne 
lektorer kan være med til at skærpe 
karrierevejledning. 
 

10. semester og overgang til 
arbejdsmarkedet 
F 2019: 
Skærpet vejledning til udarbejdelse 
af opgaveformulering v. afgang 
med fokus på opgavens relevans 
og metode er udarbejdet. 
 

Praksiskontor 
F2019: Kortlægning af eksisterende 
praksissamarbejder, praksisrelaterede 
undervisningselementer etc. er 
foretaget. 
 
E2019: På baggrund af kortlægningen 
analyseres behovet for en mere 
samlet indsats på praksisområdet, og 
rammerne for det, der pt kaldes et 
”praksiskontor” formuleres. 
 



Debatfora  
Den nedsatte arbejdsgruppe 
arbejder med afvikling af to 
debatfora i efteråret 2018 inden 
for henholdsvis vand den 21. 
november og om kystturisme i 
december. 
 

AAA Initiatives (AAA Future Lab - 
Navn under udvikling) 
1: halvår:  Fortsat udvikling af 
rammen, organisatorisk placering, 
opbygning af partnerskaber og 
økonomi 
2: halvår: Opstart af 2-3 initiativer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktiviteter efteråret 2018

Ha
nd

lin
ge

r

Status Aktiviteter 2019 

Debatfora for møder ml. skolens 
forskere og eksterne samarbejder 
Arkitektskolen vil etablere en faglig 
platform for møder mellem skolens 
forskere og eksterne 
samarbejdspartnere.  
  

AAA futurelab 
Arkitektskolen ønsker at skabe en 
organisatorisk ramme ”AAA futurelab”, 
der understøtter projektetablering, 
fundraising, formidling og videndeling i 
forbindelse med forskningsprojekter, 
der har en tydelig samfundsmæssig 
resonans og demonstrationsværdi.  
 

Code-of-conduct 
Der udvikles en code- of- conduct for 
evaluering af praksissamarbejder. Der 
skal være opmærksomhed på, at 
projekterne omhandler innovation, og 
at der ofte etableres nye samarbejder, 
som fordrer eksperimenterende 
projekter og samarbejdskonstellationer. 

Debatfora for møder ml. 
skolens forskere og eksterne 
samarbejder 
Arkitektskolen afholder to 
debatfora inden for et etableret 
forskningsfelt.  
 

Udvikle og etablere ”AAA futurelab” 
Indledende analyse af formålet og 
rammerne for ”AAA futurelab”. 
 
Afholdelse af en seminardag om 
erfaringer og behov for eksternt 
samarbejde med deltagere i skolens 
nuværende forskningsprojekter. 
 

Code-of-conduct 
Formulering af en ”code-of-
conduct” for arkitektskolens 
eksterne samarbejdsaktiviteter. 
 

Udvikle og etablere ”AAA 
futurelab” 
Der pågår et indledende 
visionsarbejde i den nedsatte 
arbejdsgruppe. Aktuelt undersøges 
fordele ved etablering af en fond, 
der økonomisk støtter projekter og 
initiativer. Midlerne til fonden 
kommer fra AAA, fra andre fonde 
og evt. overskud fra opgaver. I 
modellen etableres en 
’mellemorganisation’, der står for 
at drive udvikling af 
samarbejdsprojekter.  
 

Der er ved at blive indhentet 
inspiration til et code- of-conduct 
fra andre videregående 
uddannelsesinstitutioner 

Debatfora 
Gennemførelse, formidling og 
videreudvikling af koncept for en 
række debatfora med en fast 
rytme og et genkendeligt format, 
suppleret af ad-hoc OpenRoom on 
the Road (bl.a. 6.-7. marts i 
Ringkøbing om kystturisme) 
OpenRoom Workspace (ansøgning 
om efteruddannelsestilbud for 
branchen under udarbejdelse for 
udvikling af format og to 
pilotprojekter).  
 

Code of Conduct: Udvikles 
med baggrund i kriterierne for 
’modus 2” om eksternt rettet 
forskning.  
 

Strategisk mål 3 
Forskning af høj kvalitet i et styrket samarbejde med praksis. 
Stærke praksisrelationer og eksterne samarbejder skal sikre, 
at skolens forskning af høj kvalitet bidrager til udviklingen af 
branchen. 
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Aktiviteter efteråret 2018

Ha
nd

lin
ge

r
Status Aktiviteter 2019 

Integration af et digitalt 
læringsrum i curriculum 
Arkitektskolen vil arbejde med 
integration af et digitalt 
læringsindhold som f.eks. digitale 
metoder, redskaber og processer 
i curriculum på bachelor- og 
kandidatuddannelsen.  
 

Digitalt understøttet læring 
Arkitektskolen vil udvikle og 
implementere digitalt understøttet 
læring på bachelor- og 
kandidatuddannelsen. Konceptet for 
en digital læring skal være tilpasset 
arkitektuddannelsen og indeholde 
forslag til anvendelsen af konkrete 
digitale læremidler (f.eks. e-bøger 
og selvtests) og digitalt understøttet 
formidling af læringen (f.eks. e-
læringsplatforme og web/podcasts). 

Integrering af et digitalt 
læringsindhold i 
curriculum 
Udvikling af et digitalt 
curriculum på bachelor- og 
kandidatuddannelsen. 
Implementering af digitalt 
curriculum på 1. år.  
 

Digitalt understøttet 
læring 
I efteråret 2018 
gennemføres en analyse af 
eksisterende platforme og 
praksis. Ekstern konsulent 
til teknisk support mv. 
tilknyttes arkitektskolen 

Integrering af et digitalt læringsindhold 
i curriculum 
 
Arbejdsgruppe 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med tre 
møderækker i løbet af efteråret til 
udarbejdelse af digitalt curriculum. 
Arbejdsgruppen består af 2 fra BA, 2 fra 
KA samt 1 tilknyttet teori. 
 
Der arbejdes med en særlig indsats på 1. 
år mhp. tillæring af grundlæggende 
digitale færdigheder. Den nuværende 
indsats evalueres til januar mhp. evt. 
justeringer. 
 
På 2./3. år fokuseres der på etableringen 
af en egentlig digital-tænkning gennem 
skræddersyede tematisk funderede 
indsatser ved semesterstart i tæt 
forbindelse med studieplanen. 
(Videreudvikling af Hard Course) 
 
På KA fokuseres der på en mere direkte 
og konkret værktøjslæren faciliteret 
gennem korte værktøjs-
introduktioner/kurser udpeget af 
studios/TP og tilknyttet de individuelle 
læringsmål for studios. Brug i 
semesteropgave vil være et krav og del 
af bedømmelsen. Tiltaget skal fordre 
autonomi og egen refleksion inden for 
det givne felt hos den enkelte 
studerende. 
 

Integrering af et digital 
læringsindhold i curriculum 
 
Overordnet mål: 
Overordnet planlægning af det 
kommende studieår med fokus på 
etablering af ”master workshops” 
på KA i efteråret 2019 og på BA en 
generel forberedelse af integration i 
undervisningen fra foråret 2020. 
Overvejelser ift. bemanding, tid og 
format mv.  
 
Digital forståelse på BA: 
Efteråret 2019 fastsættes format for 
integration af digital forståelse og 
tænkning på BA, som skal 
implementeres i 2019/2020.  
 
Master workshops 
F2019 udvikles et format for master 
workshops i en dialog på tværs af 
skolen. Master workshops 
implementeres efteråret 2019.  
 
 

Strategisk mål 4 
Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens 
digitale transformation 
Digitalt dannede studerende og forskning inden for digital 
fabrikation skal understøtte den igangværende 
transformation af branchen. 
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 Digitalt understøttet læring 

 
Arbejdsgruppe 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med 
3 møderækker i løbet af efteråret til 
udarbejdelse en køreplan for digitalt 
understøttet læring. 
Arbejdsgruppen består dels af en 
hovedgruppe, en ekstern konsulent 
samt en mapping gruppe for 
eksisterende forhold. 
 
Efter endt mapping planlægges dialog 
med ekstern konsulent opstartet. 

Digitalt understøttet læring 
 
Februar 2019 
Analyse af kortlægningen af 
eksisterende praksis (ekstern bistand 
v. STLL) Fokus på best practice fra 
andre steder 
(nationalt/internationalt).  
  
 
April 2019 
Første møde med skolens ansatte for 
at drøfte behov ift. digitalt 
understøttet læring. Ambitionen er 
at teste 1-2 initiativer med digital 
læring i dette semester. 
 
Maj- juni 2019 
Vidensudveksling gennem møder 
med uddannelsesprogrammerne. 
Forslag til strategi for skolens digitalt 
understøttede læring.   
 
August 2019  
Hvert studio/unit integrerer digital 
understøttet læring I studieplanerne. 
  
September 2019  
Support til 
undervisningsprogrammerne er klar. 
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BESTYRELSESSEMINAR 2018 

I det følgende noteres hvilke tiltag fra de tre eksterne oplæg, som skolens 

ledelse ønsker at inddrage i det videre arbejde med handleplanerne for 

den strategiske rammekontrakt. Dette gøres for at understøtte ambitionen 

om at løfte skolen yderligere mod at være en eliteskole for arkitektur. 

Derudover indarbejdes bestyrelsens kommentarer til TNI’s oplæg om 

vejen mod eliteinstitutionen i et nyt oplæg, som udarbejdes i dialog med 

skolens faglige ledelse. Her er det målet at foreslå en model, som kan 

styrke de studerendes praksiskompetencer, at udvikle de studerendes 

akademiske og forskningsmæssige kompetencer, at understøtte særlige 

digitale- og specialekompetencer med stadig fastholdelse af en stærk 

arkitektfaglighed. 

 

Konklusioner som tages med i handleplanerne 
Kim Herforth og Kaspar Guldager Jensen: 

• Styrkelse af det internationale netværk eksempelvis gennem en 

mere fokuseret indsats i forhold til at hente internationale 

’stjerner’ (forskere, undervisere og praktiserende) til skolen både i 

kortere og længere tid.  

Michael Reventlow-Mourier: 

• Understøttelse af de tværfaglige muligheder med en samtidig 

fastholdelse af det stærkt arkitektfaglige, blandt andet for at 

sprede mulighederne for at kandidaterne kan finde bredere 

beskæftigelsesmuligheder. 

Malin Östling: 

• Anvendelse af fokuseret benchmarking på udvalgte 

områder/indsatser. Hensigten er at definere fire områder som kan 

støtte de fire strategiske mål 

 

 

Dato: 09.10.2018 

J.nr.012-3-18 
TNI 



 

 

 

Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   
 

Arkitektskolen Aarhus indgår en strategisk rammekontrakt med 

uddannelses- og forskningsministeren. 
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Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   
 

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for 

Arkitektskolen Aarhus’ kerneopgaver.  

 

Status og varighed  
 

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. 

 

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis 

f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis 

nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i 

kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren. 
 
 

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse 
 

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. 

Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse 

med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal 

endvidere indeholde en beskrivelse af gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse 

samt en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør institutionens grundlag for at 

realisere målene.  

 

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. 

Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en 

konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye 

datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed. 
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Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske 

mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i 

den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i 

kontraktperioden. 

 

Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede 

målopfyldelse af rammekontrakten.  
 
 

Strategiske mål i rammekontrakten 

 
 

NEW AARCH – en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling 

 

En af de helt store begivenheder for Arkitektskolen Aarhus i de kommende år er indflytningen i 

nye fysiske rammer i 2020 på Godsbanearealerne i Aarhus. NEW AARCH betegner ikke bare 

den nye skole i fysisk form, men er også en kulturforandring, som fokuserer endnu stærkere på 

skolens, forskningens og uddannelsens relation til samfundet og verden omkring. Det skal ske 

samtidig med, at arkitektskolen til stadighed fastholder en kunstnerisk tilgang til uddannelse 

og forskning i arkitektur. 

 

NEW AARCH er også en ambition om ikke blot at være en institution, som skal uddanne 

arkitekter. Arkitektskolen Aarhus skal være en eliteskole baseret på en skandinavisk tradition. 

En skole der forener kunstnerisk metode, viden om historie og teori, samt anvendelsen af nyeste 

teknologier i en klar faglig profil til gavn for samfundet 

 

Derfor er det visionen, at Arkitektskolen Aarhus med NEW AARCH skal være en 

eliteinstitution for arkitekturudvikling med klart fokus på stærke praksisrelationer og 

eksterne samarbejder samt en skole, som er i førertrøjen inden for digital dannelse og 

fabrikation. 

 

Arkitektskolen Aarhus tilbyder uddannelse på kandidatniveau inden for arkitektfagets mange 

facetter fra by- og landskabsplanlægning over restaurering og nybyggeri til 

bygningskomponenter. Uanset hvilket skalatrin, der arbejdes med, har skolen siden oprettelsen 

i 1965 vægtet arkitektfagets kernekompetencer: den kunstneriske og holistiske tilgang til 

opgaven og evnen til at arbejde rumligt og visuelt. 

 

Som uddannelses- og forskningsinstitution skal Arkitektskolen Aarhus fastholde en kritisk og 

eksperimenterende tilgang, der kan skubbe arkitektfaget fremad og bidrage til at udvikle 

arkitekturen og arkitekterhvervet. 

 

Skolens forandringsproces er både nødvendig og naturlig. Der er et behov for strategiske 

tilpasninger af måden, der tænkes skole på. Det er nødvendigt fordi verden omkring forandrer 

sig med større erhvervsrettet fokus, større pres fra andre brancher og ikke mindst de ændrede 

muligheder, som digitalisering giver. 

 

Arkitektskolen Aarhus er internationalt anerkendt for sin projektbaserede undervisning og 

brede tilgang til forskning. I skolens forskning indgår både de traditionelle akademiske 

forskningsmetoder, kunstnerisk udviklingsarbejde og den designbaserede forskningsmetode 

Research by Design. Samtidig har skolen historisk stærke relationer til arkitekterhvervet og en 

dedikeret medarbejderstab, der yder en betydningsfuld indsats. Arkitektskolen Aarhus er derfor 

godt rustet til fremtidens udfordringer og forandringer. 
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Arkitektskolen Aarhus vil i kontraktperioden 2018-2021 arbejde med følgende strategiske mål 

for kerneopgaverne:  

 

1. De studerende skal opnå et højt læringsudbytte  

2. Dimittender med tydelige og relevante kompetencer 

3. Forskning af høj kvalitet, som kan bidrage til udviklingen af branchen 

4. Styrkede kompetencer til understøttelse af branchens digitale transformation.  

  



LBK nr 59 af 26/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin.,

Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.13/003765

Senere ændringer til forskriften
LOV nr 411 af 11/05/2016
LOV nr 435 af 08/05/2017
LOV nr 700 af 08/06/2017

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Herved bekendtgøres lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1673 af 11. december 2013, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, § 23 i
lov nr. 1362 af 16. december 2014 og § 5 i lov nr. 1377 af 16. december 2014.

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Loven gælder for følgende statslige institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der
giver uddannelse på de kunstneriske fagområder:
1) Arkitektskolen Aarhus.
2) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Stk. 2. Uddannelses- forskningsministeren kan bestemme, at andre statslige uddannelsesinstitutioner
under Uddannelses- og Forskningsministeriet omfattes af loven.

Stk. 3. Loven gælder også for institutioner, der måtte opstå som følge af fusioner mellem institutionerne
nævnt i stk. 1.

Kapitel 2
Institutionernes opgaver

§ 2. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har som hø-
jere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arki-
tektur, design, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthånd-
værk, konservering og restaurering.

§ 2 a. Arkitektskolen Aarhus har som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og viden-
skabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk ud-
viklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur.

§§ 3-7 b. (Ophævet)

§ 8. Uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af loven, skal endvidere bidrage til at udbrede kendskab
til arbejdsmetoder og resultater inden for deres fagområder.

Kapitel 3
Uddannelser og forskning

§ 9. Uddannelses- og forskningsministeren beslutter efter samråd med institutionen, hvilke uddannelser
institutionen skal udbyde.
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Stk. 2. En institution, der driver forskning, træffer selv afgørelse om den forskning, der skal drives på
institutionen.

§ 9 a. Institutionen kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på
en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan udbyde enkeltfag fra en bacheloruddannelse til talentfulde elever i ungdomsud-
dannelser.

§ 10. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om:
1) Uddannelsernes indhold og varighed, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer

og om tilmelding af bachelorstuderende til uddannelseselementer på en kandidatuddannelse.1)

2) Eksaminer, prøver og bedømmelser, herunder om studerendes tilmelding til og afmelding fra disse.2)

3) Adgang til uddannelserne.
4) Ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere.
5) Erhvervelse af doktorgrader.
6) Klager til institutionen fra studerende i forbindelse med eksaminer og prøver samt procedurer til be-

handling heraf.
7) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. §

9 a, stk. 1, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse.
8) Regler om udbud af enkeltfag, herunder kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage

i enkeltfag, jf. § 9 a, stk. 2.
Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer

afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelsesele-
menter, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre
uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal
offentliggøre en statistik over deres meritpraksis.

Stk. 4. Før uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler i henhold til stk. 1, skal de institutio-
ner, der er berørt af reglerne, have lejlighed til at udtale sig, hvis forslagene ikke hidrører fra disse.

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte regler om bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger over for
studerende.

Kapitel 4
Styrelse

§ 11. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om styrelse af institutionerne.
Stk. 2. Før uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler i henhold til stk. 1, skal de institutio-

ner, der er berørt af reglerne, have lejlighed til at udtale sig, hvis forslagene ikke hidrører fra disse.

§ 11 a. (Ophævet)

§ 11 b. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arki-
tektskolen Aarhus er statsinstitutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med et ulige
antal medlemmer beskikket af uddannelses- og forskningsministeren. Uddannelses- og forskningsministe-
ren fastsætter antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Bestyrelsen skal sam-
let have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, or-
ganisation og økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger et antal eksterne bestyrelsesmedlemmer, heri-
blandt formanden og næstformanden. De af uddannelses- og forskningsministeren udpegede eksterne
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medlemmer skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi og udgør sammen med
det af Statens Kunstråd udpegede medlem, jf. stk. 4, et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 4. Statens Kunstråd udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kunstfaglige kvalifikationer
inden for et eller flere af institutionens hovedfagområder.

Stk. 5. Et mindretal af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt medarbejdere og studerende.
Stk. 6. Eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter beskikkes for en periode på 4 år,

jf. stk.1, mens studenterrepræsentanter beskikkes for en periode på 2 år. Udtræder et medlem i beskikkel-
sesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at bestyrelsen skal træde tilbage, hvis mini-
steren vurderer, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar, jf. § 11 c, stk. 1. I så fald beskikkes en ny besty-
relse efter reglerne i stk. 2-6.

§ 11 c. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for institutionens samle-
de virksomhed, for institutionens anvendelse af bevillingen, for institutionens regnskab og for overholdel-
sen af de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen underskriver institutionens
regnskab.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fremme institutionens strategiske virke og varetage institutionens interesser som
kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor ret-
ningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.
Stk. 4. Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor institutionens budget, herunder fordelingen af

ressourcerne og principperne for ressourcernes anvendelse.

§ 11 d. Rektor på de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, har inden for de rammer, bestyrelsen har
fastsat, ansvaret for den daglige ledelse af institutionens undervisning, forskning, kunstneriske udvik-
lingsvirksomhed, administration og økonomi.

Stk. 2. Rektor på de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, ansætter og afskediger institutionens øvri-
ge personale.

§ 11 e. På de institutioner, der er nævnt i § 11 b, stk. 1, nedsættes et fagligt råd, hvor rektor er formand.
Stk. 2. Rådet rådgiver rektor i faglige anliggender og høres i sager, der vedrører institutionens overord-

nede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution. Rådet kan udtale sig om alle fagli-
ge forhold af væsentlig betydning for institutionens virksomhed og har pligt til at drøfte de faglige for-
hold, som rektor forelægger.

Kapitel 5
Forskeruddannelse

§ 12. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om erhvervelse af ph.d.-graden på in-
stitutioner, der driver forskning på et højt videnskabeligt niveau.

Kapitel 6
Økonomiske forhold

§ 13. Statens bevillinger til institutionerne fastsættes på de årlige bevillingslove.
Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at en institution, der giver

1) efter- og videreuddannelse,
2) åben uddannelse,
3) uddannelse af visse udenlandske studerende,
4) uddannelse af ph.d.-studerende, hvis uddannelse finansieres af eksterne midler,
kan opkræve betaling for deltagelse i undervisning og eksamen, jf. dog stk. 3.
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Stk. 3. Institutionerne kan ikke opkræve deltagerbetaling eller gebyrer i forbindelse med talentfulde ele-
vers deltagelse i enkeltfag, jf. § 9 a, stk. 2.

Stk. 4. En institution kan opkræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med opta-
gelsesprøver, eksaminer for privatister og lignende. Institutionernes biblioteker kan desuden opkræve ge-
byr i forbindelse med for sen aflevering, bortkomst og beskadigelse af bøger og andet udlånt materiale.

Stk. 5. Designskolen Kolding og design- og kunsthåndværkeruddannelserne ved Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering kan opkræve et gebyr fra deres studerende
til dækning af forbrug af fællesmaterialer.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om opkrævning og regulering af gebyr
efter stk. 5.

Stk. 7. Institutioner kan modtage tilskud fra anden side end fra bevillingslovene. Sådanne tilskud kan
holdes adskilt fra statslige bevillinger. Der kan oprettes fonde og legater for sådanne tilskudsmidler.

§ 14. Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at institutionerne indgår aftaler af ikkekom-
merciel karakter med selvejende institutioner og organisationer, der har tilknytning til institutionerne, og
hvis hovedformål er knyttet til institutionens formål.

§ 14 a. Uddannelsesinstitutionen kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og
ikkeindskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade
eller påfører skade på ting eller andre personer.

Kapitel 7
Forskellige bestemmelser

§ 15. En institutions afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt
angår klager over retlige spørgsmål, påklages til uddannelses- og forskningsministeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at klage og kan
herunder bestemme, at afgørelser, med undtagelse af klager over retlige spørgsmål ved afgørelser om en
studerendes retsstilling, ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 15 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet
eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser,
der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser,
der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som
en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve
efter stk. 1.

§ 15 b. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus og De-
signskolen Kolding godkende sammenlægning af de pågældende videregående uddannelsesinstitutioner
eller sammenlægning af disse uddannelsesinstitutioner med universiteter, forskningsinstitutioner eller an-
dre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under uddannelses- og forsk-
ningsministeren, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.

Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation, ved at den videregående uddannelsesinstituti-
ons rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne for de institutioner,
der ønsker spaltning, godkende, at en uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, ved spaltning overdrager en del af
sine rettigheder og forpligtelser til en anden uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, til et universitet, en forsk-
ningsinstitution eller en anden videregående uddannelsesinstitution. Spaltning sker, ved at dele af den vi-
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deregående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående eller
nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under uddannelses- og forskningsministeren, sker god-
kendelse efter forhandling med vedkommende minister.

Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker
indskrænkninger i bestående rettigheder.

Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes sam-
tykke. Ved sammenlægninger af to eller flere statsinstitutioner, hvor den fortsættende institution forbliver
en statsinstitution, sker der ikke skyldnerskifte.

Stk. 6. Såfremt en statsinstitution sammenlægges med en statsfinansieret selvejende institution, vil sty-
reformen på den fortsættende institution være statsfinansieret selveje.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og
spaltninger.

§ 15 c. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner, jf. § 15
b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministe-
riet overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 15 b, kan vælge at opretholde deres ansættelsesfor-
hold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den ansatte er overført
ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af en institution, jf. §
15 b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 15 b, overgår til ansættelse under den nye ansæt-
telsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions-
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I
tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og ef-
terindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.

Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.

Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.

Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om
tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøj-
skole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en pro-
fessionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.

§ 15 d. Uddannelses- og forskningsministeren kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutio-
nen om studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering
af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses rele-
vans i forhold til deres beskæftigelse.

§ 16. Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende undtagelser fra lovens bestemmelser efter
forslag fra institutionen.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte særlige regler for institutioner eller dele her-
af, der varetager særlige opgaver, eller hvor særlige forhold tilsiger det.
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Kapitel 7 a
Selvejende uddannelsesinstitutioner, der overvejende finansieres af staten

§ 16 a. Reglerne i dette kapitel gælder for Designskolen Kolding.
Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter ansøgning fra den pågældende institution be-

stemme, at andre selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der
overvejende finansieres af staten, og som giver uddannelse på de kunstneriske fagområder, omfattes af
dette kapitels bestemmelser.

Stk. 3. Denne lovs kapitel 3 og 5-7 finder tillige anvendelse på institutioner omfattet af dette kapitel.
Stk. 4. Under forudsætning af godkendelse fra de bevilligende myndigheder kan uddannelses- og forsk-

ningsministeren efter ansøgning fra en selvejende institution omfattet af dette kapitel bestemme, at insti-
tutionen overgår til at blive statsinstitution og omfattes af denne lovs bestemmelser om statsinstitutioner.

§ 16 b. Institutionen er forpligtet til at medvirke til gennemførelse af en evaluering af institutionens
virksomhed, hvis uddannelses- og forskningsministeren beslutter at iværksætte en sådan.

§ 16 c. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vilkår for statstilskud,
herunder antallet af studerende, samt regler om budgetter, regnskaber, kontrol og tilsyn m.v. for institutio-
nen.

Stk. 2. Institutionen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og an-
sættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at statens tilskud til institutionen bortfal-
der helt eller delvist, såfremt uddannelses- og forskningsministeren skønner, at der ikke længere er behov
for institutionen eller dele af dens virksomhed, eller såfremt institutionen tilsidesætter gældende regler el-
ler vilkår fastsat for statstilskud.

§ 16 d. Den selvejende institutions forhold reguleres i en vedtægt, der godkendes af uddannelses- og
forskningsministeren.

§ 16 e. Institutionens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af institutionen.

§ 16 f. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for institutionens virk-
somhed, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan give bestyrelsen påbud om berigtigelse af nærmere
angivne forhold vedrørende uddannelsen og forvaltningen af de statslige tilskud. Hvis bestyrelsen ikke
efterkommer påbud efter 1. punktum, kan uddannelses- og forskningsministeren beslutte,
1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af uddannel-

ses- og forskningsministeren, eller
2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal vælges efter reglerne i institutionens

vedtægt.
Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan uddannel-

ses- og forskningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed
indsætte en midlertidig bestyrelse, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens
vedtægt.

§ 16 g. Institutionens rektor har ansvaret for tilrettelæggelsen af institutionens undervisning og har des-
uden den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen.

§ 16 h. Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, revisorer eller andre i an-
ledning af tab påført institutionen kan træffes af bestyrelsen eller af uddannelses- og forskningsministe-
ren.
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§ 16 i. I tilfælde af institutionens ophør anvendes eventuel nettoformue til undervisnings- og uddannel-
sesformål efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse.

Kapitel 8
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17. Loven træder i kraft den 1. august 1994.
Stk. 2. Regler fastsat i kongelige anordninger og bekendtgørelser, der er gældende på tidspunktet for

denne lovs ikrafttræden, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i henhold til den-
ne lov.

Stk. 3. Personer, der på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden varetager hverv i henhold til regler fast-
sat i kongelige anordninger og bekendtgørelser, fortsætter i deres hverv, indtil de afløses af personer, der
udnævnes eller vælges efter regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 18. (Udelades)

Lov nr. 549 af 31. maj 2011 (Ændring af styrelse af visse uddannelsesinstitutioner samt fusion af Det
Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, Danmarks Designskole og Det Kongelige Danske
Kunstakademis Konservatorskole m.v.)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.4)

§ 3

Stk. 1. (Udelades)
Stk. 2. § 11 c, stk. 3, får virkning for Arkitektskolen Aarhus, når den person, som er rektor på tidspunk-

tet for lovens ikrafttræden, fratræder sit hverv.
Stk. 3. (Udelades)

Lov nr. 750 af 25. juni 2014 (Initiativer for særlig talentfulde studerende)5) indeholder følgende ikraft-
trædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)

Lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kul-
turministeriet6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2-4. (Udelades)

Lov nr. 1377 af 16. december 2014 (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere,
krav til oversættelse af eksamensbeviser og midlertidig overgangsordning om supplering mellem bachelo-
ruddannelse og kandidatuddannelse)7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
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§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2-3. (Udelades)

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 26. januar 2015

SOFIE CARSTEN NIELSEN

/ Pernille Olesen Mønnike
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1) § 10, nr. 1, om tilmelding og framelding til uddannelsens fag, har virkning for bachelor- og kandidatstuderende ved Designskolen Kolding og for bache-
lorstuderende, der påbegynder en bachelor- eller grunduddannelse den 1. juli 2014 eller senere. For øvrige bachelor- og kandidatstuderende har § 10, nr. 1,
om tilmelding og framelding til uddannelsens fag virkning fra den 1. juli 2015, jf. § 3, nr. 1 og 2 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, som ændret ved lov nr. 520 af
26. maj 2014.

2) § 10, nr. 2, om tilmelding og framelding til uddannelsens prøver, har virkning for bachelor- og kandidatstuderende ved Designskolen Kolding og for
bachelorstuderende, der påbegynder en bachelor- eller grunduddannelse den 1. juli 2014 eller senere. For øvrige bachelor- og kandidatstuderende har § 10,
nr. 2, om tilmelding og framelding til uddannelsens prøver virkning fra den 1. juli 2015, jf. § 3, nr. 1 og 2 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, som ændret ved lov
nr. 520 af 26. maj 2014.

3) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, § 2, § 2 a, § 4, § 11, stk. 2-4 og §§ 11 a-11 e.
4) Loven blev kundgjort i Lovtidende den 1. juni 2011 og trådte i kraft den 2. juni 2011.
5) Lovændringen vedrører § 9 a, § 10, stk. 1, nr. 7 og 8, og § 13, stk. 2 og 3.
6) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1 og 3 og §§ 3, 5-7 og 11 a.
7) Lovændringen vedrører § 13, stk. 6, og §§ 14 a og 15 d.
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BESTYRELSEN  

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus 
(AAA) 
 

§ 1 Forretningsordenens hjemmel  

Denne forretningsorden oprettes i henhold til bekendtgørelse af lov om 

videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Kapitel 4 §11b om 

styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 

Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus. 

 

§ 2 Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer  

Rektor introducerer nye medlemmer af bestyrelsen, herunder en eventuel 

ny formand, til AAA, herunder rammerne for AAA’s virke, og AAA’s 

administrationschef introducerer nye bestyrelsesmedlemmer til AAA’s 

økonomi.  

 

Stk. 2 Der kan efter aftale med rektor afholdes relevante supplerende 

kurser for formanden for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne.  

 

§ 3 Oplysninger om inhabilitet  

Nye bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til straks ved deres indtræden at 

orientere bestyrelsen om ethvert forhold, der kan have betydning for 

deres habilitet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.  

 

§ 4 Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse  

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og i øvrigt, når 

formanden anser det fornødent, samt når det begæres af et 

bestyrelsesmedlem eller af AAA's rektor.  

Herudover afholdes et årligt strategiseminar i forbindelse med et ordinært 

bestyrelsesmøde.  

Dato: 15.09.2016 
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Ordinære bestyrelsesmøder og det årlige strategiseminar afholdes efter 

en forud fastlagt og offentliggjort mødeplan, der udarbejdes efter 

følgende retningslinjer:  

- februar:  

Bestyrelsesmøde med henblik på opfølgning på mål i 

udviklingskontrakten samt regnskabsopfølgning. 

 

- april:  

Bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af årsregnskab for 

det foregående år (tidspunktet er fastlagt under hensyntagen til, 

at bestyrelsen skal underskrive årsregnskab inden maj), drøftelse 

af målopfyldelse for det afsluttede år, drøftelse af regnskabstal for 

det afsluttede år. Derudover drøftelse af overordnede økonomiske 

rammer og fordeling af midler til forskellige formål.  

 

- september:  

Strategiseminar med efterfølgende bestyrelsesmøde med henblik 

på drøftelse af det kommende studieårs særlige indsatsområder, 

samt udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det 

kommende år samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, 

evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet 

mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.  

Råudkast til budget, arbejdsplan for det følgende års møder, samt 

gennemgang af forretningsorden. 

 

- november:  

Bestyrelsesmøde med henblik på vedtagelse af budget og måltal 

for det kommende år.  

 

Stk. 2 Mødeplan udarbejdes for et kalenderår ad gangen og besluttes 

senest ved det næstsidste ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår. 

Mødeplanen indeholder angivelse af ordinære møder, formøder mellem 

formanden for bestyrelsen og rektor samt dato for udsendelse af 

dagsorden med dertilhørende bilag.  

 

Stk. 3 Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde 

med henblik på behandling af pludseligt opståede, presserende sager eller 

i forbindelse med tilbagekaldelse af en af bestyrelsen tidligere truffet 

beslutning, jf. § 7, stk. 12. Dato og tidspunkt for et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde fastlægges af formanden for bestyrelsen i samarbejde 

med rektor og indkaldes med længst muligt varsel.  
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Stk. 4 Hvis det bliver nødvendigt at ændre mødedato og/eller –tidspunkt 

for et allerede fastlagt møde, tilstræbes det, at mødet lægges sådan, at 

alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede på den ændrede dato 

og/eller det ændrede tidspunkt.  

 

§ 5 Dagsorden  

Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af rektor og skal indeholde 

angivelse af, hvilke sager der er til behandling, de til sagen hørende bilag 

(nummereret fortløbende) samt rektors uddybende kommentarer til 

sagerne. Dagsordenen skal herudover indeholde angivelse af, om de 

respektive sager er til beslutning, drøftelse eller orientering.  

 

Stk. 2 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde 

følgende  

punkter:  

 

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Orientering fra rektor  

3. Budget- og regnskabsopfølgning  

4. Eventuelt  

 

Stk. 3 Emner, som et medlem af bestyrelsen ønsker drøftet på et 

kommende møde, indsendes skriftligt til rektor senest 8 dage før rektors 

formøde med bestyrelsesformanden. Dette formøde finder sted, når 

forslag til dagsordenen og rektors kommentarer til dagsordenen er 

udarbejdet, og sådan at endelig dagsorden, kan udsendes til bestyrelsens 

medlemmer minimum 8 dage før bestyrelsesmødet.  

 

Stk. 4 Rektor er forpligtet til at inkludere alle rettidigt indkomne skriftlige 

forslag til dagsorden i det materiale, som rektor fremsender til 

bestyrelsesformanden inden det i stk. 3 omtalte formøde.  

 

Stk. 5 Sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen, bør være 

så vidt færdigbehandlede, at der kun resterer bestyrelsens stillingtagen. I 

tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle.  

 

Stk. 6 Bestyrelsesformanden træffer i samråd med rektor beslutning om 

hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information, jf. § 9. 

Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til indtil bestyrelsesmødets 

afholdelse at respektere beslutningen om hvilke sager, der behandles som 

Fortrolig Information.  

 

§ 6 Bestyrelsesmøderne  
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Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.  

 

Stk. 2 Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt på AAA’s adresse, 

men kan dog, hvis formanden beslutter det, afholdes andetsteds. 

Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling.  

 

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes på dansk med mindre andet ønskes af 

formanden. 

 

Stk. 4 Afbud til et indkaldt møde meddeles umiddelbart til rektor.  

 

Stk. 5 Kun ved permanent forfald blandt en af repræsentanterne for det 

videnskabelige personale, teknisk-administrativt personale eller de 

studerende indtræder pågældendes suppleant i bestyrelsen. 

  

Stk. 6 I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden 

formandens opgaver i henhold til forretningsorden og de formanden i 

forretningsorden tillagte beføjelser og pligter.  

 

Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem, der er inhabil i relation til et spørgsmål, der 

behandles i bestyrelsen, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om 

dette. Bestyrelsen beslutter, om medlemmet må deltage i behandlingen af 

det relevante spørgsmål.  

 

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer samt 

formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel 

stemmeflerhed og ved mundtlig afstemning; dog kræves til vedtagelse af 

forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor, strategi for AAA’s 

langsigtede virksomhed og ledelse samt større afvigelser fra det af 

bestyrelsen vedtagne budget, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen 

og formanden er til stede, samt at mindst fem medlemmer og formanden 

stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende.  

 

Stk. 9 Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i de 

spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst fem 

bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for.  

 

Stk. 10 Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan ved et bestyrelsesmøde 

træffe beslutning om at ændre bestyrelsesformandens og rektors 

afgørelse om, at information behandles som Fortrolig Information, til at 

informationen eller en sammenfatning heraf behandles som Offentlig 

Tilgængelig Information, jf. § 9.  
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Stk. 11 Den samlede bestyrelse træffer umiddelbart efter behandlingen af 

en sag ved et bestyrelsesmøde beslutning om, hvorvidt hele eller dele af 

refereringen af sagen skal være Fortrolig Information, jf. § 9.  

 

Stk. 12 Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde, og da kun ved et 

bestyrelsesmøde, tilbagekalde en af bestyrelsen truffet beslutning. En 

sådan tilbagekaldt beslutning offentliggøres på sædvanlig vis på 

internettet med tydelig angivelse af, at det drejer sig om en tilbagekaldt 

beslutning. En tilbagekaldt beslutning offentliggøres ikke, hvis det drejer 

sig om Fortrolig Information, jf. § 9.  

 

§ 7 Referat  

Referenten udarbejder et beslutningsreferat med tydelig angivelse af  

- tid og sted for mødet  

- deltagere  

- dagsorden  

- konklusioner og trufne beslutninger.  

 

Herudover skal referatet indeholde væsentlige synspunkter til et givent 

emne tilkendegivet af formanden eller bestyrelsens medlemmer. 

Formanden/et bestyrelsesmedlem har herudover ret til at få anført en evt. 

mindretalstilkendegivelse.  

 

Stk. 2 Det tilstræbes, at referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer 

senest 10 arbejdsdage efter et afholdt møde og skal indeholde angivelse 

af 8 arbejdsdages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige 

indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt, 

og på mødet trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres, og 

referatets Offentlig Tilgængelig Information kan offentliggøres, jf. § 11, 

stk. 1.  

 

Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af 

væsentlig karakter, skal der udsendes et revideret referat (med og uden 

korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med yderligere 8 dages 

indsigelsesfrist.  

 

Er der ikke efter udløbet af denne indsigelsesfrist yderligere indsigelser, 

kan referatet offentliggøres. Hvis der er yderligere indsigelser efter 

udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer offentliggørelse af referatet 

godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde.  
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Stk. 3 Referatet godkendes formelt som første punkt på det 

næstkommende  

bestyrelsesmøde.  

 

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen, som ikke har deltaget i et 

bestyrelsesmøde, er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet af 

referatet fra det relevante møde.  

 

§ 8 Åbenhed  

Studerende, ansatte og andre interesserede har som hovedregel adgang 

til information om bestyrelsens arbejde, herunder dokumenter om 

beslutningsgang (dagsorden m.v.), beslutningsgrundlag og 

bestyrelsesbeslutninger samt begrundelse. Bestyrelsen kan imidlertid 

undtagelsesvis undlade at give denne adgang, hvis sagernes karakter gør 

dem særligt følsomme. Der sondres i den forbindelse mellem to typer 

information; Fortrolig Information og Offentlig Tilgængelig Information.  

 

Stk. 2 Ved Fortrolig Information forstås information, som formanden og 

bestyrelsens medlemmer forventes ikke at videregive til personer uden for 

bestyrelsen. Som eksempel på Fortrolig Information kan nævnes 

personsager (for eksempel ansættelse af rektor), økonomisk følsomme 

spørgsmål eller overvejelser om strategiske alliancer.  

 

Stk. 3 Ved Offentlig Tilgængelig Information forstås information, som 

ethvert medlem af offentligheden kan få adgang til.  

 

Stk. 4 Et dokument eksempelvis en dagsorden eller et referat kan 

indeholde såvel Fortrolig Information som Offentlig Tilgængelig 

Information. Hvis dette er tilfældet, betragtes dokumentet som Fortrolig 

Information. En offentlig tilgængelig version af dokumentet skal 

udarbejdes.  

 

Stk. 5 Når et dokument indeholder såvel Fortrolig Information som 

Offentlig Tilgængelig Information, skal det klart være angivet, hvilke dele 

af informationerne der er fortrolige.  

 

Stk. 6 Samtidig med at dagsordenen og baggrundsmateriale tilsendes 

bestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 3, offentliggøres den offentligt 

tilgængelige version af materialet på AAA’s internetside, jf. 11, stk. 1.  

 

Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at drøfte Offentligt 

Tilgængelig Information med enhver, der har interesse i dette, også inden 

bestyrelsesmødet.  
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§ 9 Interne høringer  

Rektor kan inden et bestyrelsesmøde bestemme at sende information, 

som påtænkes fremlagt for bestyrelsen, til intern høring blandt 

studerende og ansatte eller udvalgte grupper af disse.  

 

Stk. 2 Hvis Fortrolig Information i forbindelse med en intern høring gøres 

tilgængelig for udvalgte grupper af studerende og ansatte, skal rektor 

orientere repræsentanten for AAA’s videnskabelige personale, 

repræsentanten for det tekniske og administrative personale på AAA og 

repræsentanterne for de studerende på AAA i bestyrelsen om dette, 

herunder om hvem den Fortrolige Information er udleveret til. 

Repræsentanten for AAA’s videnskabelige personale, for det tekniske og 

administrative personale og repræsentanterne for de studerende på AAA i 

bestyrelsen er herefter berettiget til at drøfte den relevante Fortrolige 

Information med de personer, som rektor har udleveret informationen til.  

  

§ 10 Kommunikationspolitik  

Krav om åbenhed i bestyrelsens arbejde forvaltes ved, at der oprettes en 

hjemmeside på AAA’s internet-site med følgende indhold:  

- bestyrelsens sammensætning (fx navn, titel, virksomhed, 

kontaktinformation)  

- valgregler  

- forretningsorden  

- mødeplan  

- Offentligt Tilgængelige Versioner af dagsordener, jf. § 9 stk. 3.  

- Offentligt Tilgængelige Versioner af referater, jf. § 8 stk. 2.  

- yderligere Offentligt Tilgængelige Versioner af materiale efter 

aftale med bestyrelsens medlemmer eller på foranledning af 

rektor.  

 

Stk. 2 Rektor repræsenterer bestyrelsen i forhold til ansatte og studerende 

på AAA, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesformanden konkret 

beslutter andet.  

 

Stk. 3 Uden for bestyrelsesmøderne udtaler bestyrelsesmedlemmer sig 

ikke i deres egenskab heraf til pressen om AAA, medmindre bestyrelsen 

eller bestyrelsesformanden konkret beslutter andet.  

 

Stk. 4 Rektor repræsenterer i det daglige AAA udadtil i overensstemmelse 

med bestyrelsens instrukser og synspunkter, i det omfang der er tale om 

et bestyrelsesanliggende.  
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§ 11 Bestyrelsens formand  

Bestyrelsesformanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den 

løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.  

  

§ 12 Procedure for ansættelse og afskedigelse af rektor 

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.  

 

Stk. 2. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til regler om 

stillingsopslag i staten. Ansættelsen sker som udgangspunkt efter regler 

om åremålsansættelse. 

 

Stk. 3. Ansættelsesproceduren gennemføres af den samlede bestyrelse, 

eller bestyrelsen kan anmode formandsskabet om at udarbejde opslag, 

udvælge kandidater til samtale, gennemføre ansættelsessamtaler og 

fremlægge en begrundet prioritering for bestyrelsen. 

 

§ 13 Rektorinstruks 

Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse samt rektors 

afrapportering til bestyrelsen om faglige og økonomiske resultater i 

vedtaget rektorinstruks. 

 

§ 14 Ændringer og tillæg  

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af 

bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.  

 

Stk. 2 Forretningsordenen gennemgås årligt af bestyrelsen med henblik 

på at sikre, at den altid er tilpasset behovet.  

 

§ 15 Udlevering af forretningsordenen  

En kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden udleveres til 

bestyrelsens medlemmer og rektor.  

 

Stk. 2 Såfremt nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal 

forretningsordenen gennemgås med disse med henblik på at sikre, at 

medlemmet har gjort sig bekendt med og forstår denne forretningsorden.  
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Således besluttet og godkendt ved bestyrelsesmødet den 22. september 

2016 

  

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ingelise Bogason (formand) Nille Juul-Sørensen (næstform.) 

 

 

_________________________ _________________________ 

Andreas Lykke-Olesen Peder Elgaard 

 

 

_________________________ _________________________ 

Carsten With Thygesen Anna Sophie Gille-Udsen  

 

 

_________________________ _________________________ 

Karen Olesen Christopher Germann Bæhring 

 

 

_________________________ 

Marianne Kazar 
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BESTYRELSENS ARBEJDSPLAN 2019 

Bestyrelsesmøder  
 

Kort resumé 

I 2019 er der aftalt fire møder i arkitektskolens bestyrelse samt et 

bestyrelsesseminar. Møderne er fastlagt efter samme model som i 2018 i 

henhold til bestyrelsens forretningsorden. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender den foreslåede arbejdsplan for 2019 

• drøfter vedlagte forretningsorden med henblik på evt. justeringer af 

offentliggørelsestidspunktet af mødematerialet til efter 

bestyrelsesmøderne jf. markering i forretningsordenen 

 

 

Sagsbeskrivelse 

Neden for fremgår en oversigt over de aftalte møder i 2019, samt de 

emner, som forventes behandlet på møderne. 

 

Mødedato Punkter 

28. januar kl. 10-15 

(første spadestik til ny 

skole) 

 

• Godkendelse af årsregnskab for 2018 

• Drøftelse af overordnede økonomiske 

rammer og fordeling af midler til 

forskellige formål 

• Udkast til årsrapport for 2018  

• Opfølgning på mål i den strategiske 

rammekontrakt  

• Temadrøftelse 

27. maj kl. 10-15 • Regnskabsopfølgning  

Dato: 11.09.2018 
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• Opfølgning på mål i den strategiske 

rammekontrakt 

• Temadrøftelse 

23. og 24. september 

(bestyrelsesseminar) 

• Strategiseminar med drøftelse af det 

kommende studieårs særlige 

indsatsområder og strategiske 

fokusområder  

• Efterfølgende bestyrelsesmøde med 

regnskabsopfølgning og råudkast til budget 

for 2020 

• Opfølgning på mål i den strategiske 

rammekontrakt 

• Selvevaluering af bestyrelsens arbejde 

• Arbejdsplan for møder i 2020 

2. december kl. 10-15 • Godkendelse af budget for 2020  

• Opfølgning på mål i den strategiske 

rammekontrakt 

• Temadrøftelse 

 

Forretningsorden 

Det fremgår af §8 stk 6, at samtidig med at dagsordenen og 

baggrundsmateriale sendes til bestyrelsens medlemmer offentliggøres 

den offentligt tilgængelige version af materialet på AAA’s hjemmeside. 

Dette har imidlertid i praksis vist at være uhensigtsmæssigt, da der ved de 

fleste dagsordenes punkter er et behov for, at bestyrelsen først drøfter 

punkterne, før materialet offentliggøres eksempelvis omkring 

årsrapporten.  Der er derfor forslag om, at forretningsordenen ændres, så 

offentliggørelsen af hele mødematerialet først sker efter 

bestyrelsesmødet, men at der samtidig med udsendelsen af 

mødematerialet til hele bestyrelsen også offentliggøres dagsordenen for 

mødet.  

 

Bilag 

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus 
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BESTYRELSEN  

Forretningsorden for bestyrelsen ved Arkitektskolen Aarhus 
(AAA) 
 

§ 1 Forretningsordenens hjemmel  

Denne forretningsorden oprettes i henhold til lov om videregående 

kunstneriske uddannelsesinstitutioner kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner Kapitel 4 §11b om styrelse af Det Kongelige 

Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og 

Arkitektskolen Aarhus. 

 

§ 2 Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer  

Rektor introducerer nye medlemmer af bestyrelsen, herunder en eventuel 

ny formand, til AAA, herunder rammerne for AAA’s virke, og AAA’s 

administrationschef introducerer nye bestyrelsesmedlemmer til AAA’s 

økonomi.  

 

Stk. 2 Der kan efter aftale med rektor afholdes relevante supplerende 

kurser for formanden for bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne.  

 

§ 3 Oplysninger om inhabilitet  

Nye bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til straks ved deres indtræden at 

orientere bestyrelsen om ethvert forhold, der kan have betydning for 

deres habilitet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.  

 

§ 4 Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse  

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og i øvrigt, når 

formanden anser det fornødent, samt når det begæres af et 

bestyrelsesmedlem eller af AAA's rektor.  

Dato: 15.09.2016 
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Herudover afholdes et årligt strategiseminar i forbindelse med et ordinært 

bestyrelsesmøde.  

Ordinære bestyrelsesmøder og det årlige strategiseminar afholdes efter 

en forud fastlagt og offentliggjort mødeplan, der udarbejdes efter 

følgende retningslinjer:  

- februar:  

Bestyrelsesmøde med henblik på opfølgning på mål i 

udviklingskontrakten samt regnskabsopfølgning. 

 

- april:  

Bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af årsregnskab for 

det foregående år (tidspunktet er fastlagt under hensyntagen til, 

at bestyrelsen skal underskrive årsregnskab inden maj), drøftelse 

af målopfyldelse for det afsluttede år, drøftelse af regnskabstal for 

det afsluttede år. Derudover drøftelse af overordnede økonomiske 

rammer og fordeling af midler til forskellige formål.  

 

- september:  

Strategiseminar med efterfølgende bestyrelsesmøde med henblik 

på drøftelse af det kommende studieårs særlige indsatsområder, 

samt udarbejdelse af udkast til strategiske fokusområder for det 

kommende år samt selvevaluering af bestyrelsens arbejde, 

evaluering af den daglige ledelses arbejde og af samarbejdet 

mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.  

Råudkast til budget, arbejdsplan for det følgende års møder, samt 

gennemgang af forretningsorden. 

 

- november:  

Bestyrelsesmøde med henblik på vedtagelse af budget og måltal 

for det kommende år.  

 

Stk. 2 Mødeplan udarbejdes for et kalenderår ad gangen og besluttes 

senest ved det næstsidste ordinære bestyrelsesmøde i et kalenderår. 

Mødeplanen indeholder angivelse af ordinære møder, formøder mellem 

formanden for bestyrelsen og rektor samt dato for udsendelse af 

dagsorden med dertilhørende bilag.  

 

Stk. 3 Der kan ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde 

med henblik på behandling af pludseligt opståede, presserende sager eller 

i forbindelse med tilbagekaldelse af en af bestyrelsen tidligere truffet 

beslutning, jf. § 7, stk. 12. Dato og tidspunkt for et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde fastlægges af formanden for bestyrelsen i samarbejde 

med rektor og indkaldes med længst muligt varsel.  
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Stk. 4 Hvis det bliver nødvendigt at ændre mødedato og/eller –tidspunkt 

for et allerede fastlagt møde, tilstræbes det, at mødet lægges sådan, at 

alle bestyrelsesmedlemmer kan være til stede på den ændrede dato 

og/eller det ændrede tidspunkt.  

 

§ 5 Dagsorden  

Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af rektor og skal indeholde 

angivelse af, hvilke sager der er til behandling, de til sagen hørende bilag 

(nummereret fortløbende) samt rektors uddybende kommentarer til 

sagerne. Dagsordenen skal herudover indeholde angivelse af, om de 

respektive sager er til beslutning, drøftelse eller orientering.  

 

Stk. 2 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde 

følgende  

punkter:  

 

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde  

2. Orientering fra rektor  

3. Budget- og regnskabsopfølgning  

4. Eventuelt  

 

Stk. 3 Emner, som et medlem af bestyrelsen ønsker drøftet på et 

kommende møde, indsendes skriftligt til rektor senest 8 dage før rektors 

formøde med bestyrelsesformanden. Dette formøde finder sted, når 

forslag til dagsordenen og rektors kommentarer til dagsordenen er 

udarbejdet, og sådan at endelig dagsorden, kan udsendes til bestyrelsens 

medlemmer minimum 8 dage før bestyrelsesmødet.  

 

Stk. 4 Rektor er forpligtet til at inkludere alle rettidigt indkomne skriftlige 

forslag til dagsorden i det materiale, som rektor fremsender til 

bestyrelsesformanden inden det i stk. 3 omtalte formøde.  

 

Stk. 5 Sager, der af rektor forelægges til beslutning i bestyrelsen, bør være 

så vidt færdigbehandlede, at der kun resterer bestyrelsens stillingtagen. I 

tvivlstilfælde er det bestyrelsen, der afgør hvilke sager, den vil behandle.  

 

Stk. 6 Bestyrelsesformanden træffer i samråd med rektor beslutning om 

hvilke sager, der behandles som Fortrolig Information, jf. § 9. 

Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til indtil bestyrelsesmødets 

afholdelse at respektere beslutningen om hvilke sager, der behandles som 

Fortrolig Information.  
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§ 6 Bestyrelsesmøderne  

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.  

 

Stk. 2 Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt på AAA’s adresse, 

men kan dog, hvis formanden beslutter det, afholdes andetsteds. 

Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling.  

 

Stk. 3 Bestyrelsesmøder afholdes på dansk med mindre andet ønskes af 

formanden. 

 

Stk. 4 Afbud til et indkaldt møde meddeles umiddelbart til rektor.  

 

Stk. 5 Kun ved permanent forfald blandt en af repræsentanterne for det 

videnskabelige personale, teknisk-administrativt personale eller de 

studerende indtræder pågældendes suppleant i bestyrelsen. 

  

Stk. 6 I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden 

formandens opgaver i henhold til forretningsorden og de formanden i 

forretningsorden tillagte beføjelser og pligter.  

 

Stk. 7 Et bestyrelsesmedlem, der er inhabil i relation til et spørgsmål, der 

behandles i bestyrelsen, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om 

dette. Bestyrelsen beslutter, om medlemmet må deltage i behandlingen af 

det relevante spørgsmål.  

 

Stk. 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer samt 

formanden er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpel 

stemmeflerhed og ved mundtlig afstemning; dog kræves til vedtagelse af 

forslag til budget, ansættelse og afskedigelse af rektor, strategi for AAA’s 

langsigtede virksomhed og ledelse samt større afvigelser fra det af 

bestyrelsen vedtagne budget, at mindst fem medlemmer af bestyrelsen 

og formanden er til stede, samt at mindst fem medlemmer og formanden 

stemmer for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende.  

 

Stk. 9 Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i de 

spørgsmål, til hvis vedtagelse der kræves, at mindst fem 

bestyrelsesmedlemmer og formanden stemmer for.  

 

Stk. 10 Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan ved et bestyrelsesmøde 

træffe beslutning om at ændre bestyrelsesformandens og rektors 

afgørelse om, at information behandles som Fortrolig Information, til at 
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informationen eller en sammenfatning heraf behandles som Offentlig 

Tilgængelig Information, jf. § 9.  

 

Stk. 11 Den samlede bestyrelse træffer umiddelbart efter behandlingen af 

en sag ved et bestyrelsesmøde beslutning om, hvorvidt hele eller dele af 

refereringen af sagen skal være Fortrolig Information, jf. § 9.  

 

Stk. 12 Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde, og da kun ved et 

bestyrelsesmøde, tilbagekalde en af bestyrelsen truffet beslutning. En 

sådan tilbagekaldt beslutning offentliggøres på sædvanlig vis på 

internettet med tydelig angivelse af, at det drejer sig om en tilbagekaldt 

beslutning. En tilbagekaldt beslutning offentliggøres ikke, hvis det drejer 

sig om Fortrolig Information, jf. § 9.  

 

§ 7 Referat  

Referenten udarbejder et beslutningsreferat med tydelig angivelse af  

- tid og sted for mødet  

- deltagere  

- dagsorden  

- konklusioner og trufne beslutninger.  

 

Herudover skal referatet indeholde væsentlige synspunkter til et givent 

emne tilkendegivet af formanden eller bestyrelsens medlemmer. 

Formanden/et bestyrelsesmedlem har herudover ret til at få anført en evt. 

mindretalstilkendegivelse.  

 

Stk. 2 Det tilstræbes, at referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer 

senest 10 arbejdsdage efter et afholdt møde og skal indeholde angivelse 

af 8 arbejdsdages indsigelsesfrist. Er der ikke modtaget skriftlige 

indsigelser inden udløbet af denne frist, betragtes referatet som godkendt, 

og på mødet trufne beslutninger og tiltag kan derefter effektueres, og 

referatets Offentlig Tilgængelig Information kan offentliggøres, jf. § 11, 

stk. 1.  

 

Forekommer der inden udløbet af indsigelsesfristen indsigelser af 

væsentlig karakter, skal der udsendes et revideret referat (med og uden 

korrekturtegn) til bestyrelsens medlemmer med yderligere 8 dages 

indsigelsesfrist.  

 

Er der ikke efter udløbet af denne indsigelsesfrist yderligere indsigelser, 

kan referatet offentliggøres. Hvis der er yderligere indsigelser efter 

udløbet af denne indsigelsesfrist, afventer offentliggørelse af referatet 

godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde.  
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Stk. 3 Referatet godkendes formelt som første punkt på det 

næstkommende  

bestyrelsesmøde.  

 

Stk. 4 Medlemmer af bestyrelsen, som ikke har deltaget i et 

bestyrelsesmøde, er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet af 

referatet fra det relevante møde.  

 

§ 8 Åbenhed  

Studerende, ansatte og andre interesserede har som hovedregel adgang 

til information om bestyrelsens arbejde, herunder dokumenter om 

beslutningsgang (dagsorden m.v.), beslutningsgrundlag og 

bestyrelsesbeslutninger samt begrundelse. Bestyrelsen kan imidlertid 

undtagelsesvis undlade at give denne adgang, hvis sagernes karakter gør 

dem særligt følsomme. Der sondres i den forbindelse mellem to typer 

information; Fortrolig Information og Offentlig Tilgængelig Information.  

 

Stk. 2 Ved Fortrolig Information forstås information, som formanden og 

bestyrelsens medlemmer forventes ikke at videregive til personer uden for 

bestyrelsen. Som eksempel på Fortrolig Information kan nævnes 

personsager (for eksempel ansættelse af rektor), økonomisk følsomme 

spørgsmål eller overvejelser om strategiske alliancer.  

 

Stk. 3 Ved Offentlig Tilgængelig Information forstås information, som 

ethvert medlem af offentligheden kan få adgang til.  

 

Stk. 4 Et dokument eksempelvis en dagsorden eller et referat kan 

indeholde såvel Fortrolig Information som Offentlig Tilgængelig 

Information. Hvis dette er tilfældet, betragtes dokumentet som Fortrolig 

Information. En offentlig tilgængelig version af dokumentet skal 

udarbejdes.  

 

Stk. 5 Når et dokument indeholder såvel Fortrolig Information som 

Offentlig Tilgængelig Information, skal det klart være angivet, hvilke dele 

af informationerne der er fortrolige.  

 

Stk. 6 Samtidig med at dagsordenen og baggrundsmateriale tilsendes 

bestyrelsens medlemmer, jf. § 6, stk. 3, offentliggøres den offentligt 

tilgængelige version af materialet på AAA’s internetside, jf. 11, stk. 1.  
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Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at drøfte Offentligt 

Tilgængelig Information med enhver, der har interesse i dette, også inden 

bestyrelsesmødet.  

  

§ 9 Interne høringer  

Rektor kan inden et bestyrelsesmøde bestemme at sende information, 

som påtænkes fremlagt for bestyrelsen, til intern høring blandt 

studerende og ansatte eller udvalgte grupper af disse.  

 

Stk. 2 Hvis Fortrolig Information i forbindelse med en intern høring gøres 

tilgængelig for udvalgte grupper af studerende og ansatte, skal rektor 

orientere repræsentanten for AAA’s videnskabelige personale, 

repræsentanten for det tekniske og administrative personale på AAA og 

repræsentanterne for de studerende på AAA i bestyrelsen om dette, 

herunder om hvem den Fortrolige Information er udleveret til. 

Repræsentanten for AAA’s videnskabelige personale, for det tekniske og 

administrative personale og repræsentanterne for de studerende på AAA i 

bestyrelsen er herefter berettiget til at drøfte den relevante Fortrolige 

Information med de personer, som rektor har udleveret informationen til.  

  

§ 10 Kommunikationspolitik  

Krav om åbenhed i bestyrelsens arbejde forvaltes ved, at der oprettes en 

hjemmeside på AAA’s internet-site med følgende indhold:  

- bestyrelsens sammensætning (fx navn, titel, virksomhed, 

kontaktinformation)  

- valgregler  

- forretningsorden  

- mødeplan  

- Offentligt Tilgængelige Versioner af dagsordener, jf. § 9 stk. 3.  

- Offentligt Tilgængelige Versioner af referater, jf. § 8 stk. 2.  

- yderligere Offentligt Tilgængelige Versioner af materiale efter 

aftale med bestyrelsens medlemmer eller på foranledning af 

rektor.  

 

Stk. 2 Rektor repræsenterer bestyrelsen i forhold til ansatte og studerende 

på AAA, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesformanden konkret 

beslutter andet.  

 

Stk. 3 Uden for bestyrelsesmøderne udtaler bestyrelsesmedlemmer sig 

ikke i deres egenskab heraf til pressen om AAA, medmindre bestyrelsen 

eller bestyrelsesformanden konkret beslutter andet.  
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Stk. 4 Rektor repræsenterer i det daglige AAA udadtil i overensstemmelse 

med bestyrelsens instrukser og synspunkter, i det omfang der er tale om 

et bestyrelsesanliggende.  

 

§ 11 Bestyrelsens formand  

Bestyrelsesformanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den 

løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.  

  

§ 12 Procedure for ansættelse og afskedigelse af rektor 

Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor.  

 

Stk. 2. Rektor ansættes efter eksternt opslag i henhold til regler om 

stillingsopslag i staten. Ansættelsen sker som udgangspunkt efter regler 

om åremålsansættelse. 

 

Stk. 3. Ansættelsesproceduren gennemføres af den samlede bestyrelse, 

eller bestyrelsen kan anmode formandsskabet om at udarbejde opslag, 

udvælge kandidater til samtale, gennemføre ansættelsessamtaler og 

fremlægge en begrundet prioritering for bestyrelsen. 

 

§ 13 Rektorinstruks 

Bestyrelsen fastsætter rammerne for rektors daglige ledelse samt rektors 

afrapportering til bestyrelsen om faglige og økonomiske resultater i 

vedtaget rektorinstruks. 

 

§ 14 Ændringer og tillæg  

Ændringer eller tillæg til forretningsordenen kan ske, såfremt et flertal af 

bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.  

 

Stk. 2 Forretningsordenen gennemgås årligt af bestyrelsen med henblik 

på at sikre, at den altid er tilpasset behovet.  

 

§ 15 Udlevering af forretningsordenen  

En kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden udleveres til 

bestyrelsens medlemmer og rektor.  

 

Stk. 2 Såfremt nye medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal 

forretningsordenen gennemgås med disse med henblik på at sikre, at 

medlemmet har gjort sig bekendt med og forstår denne forretningsorden.  
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Således besluttet og godkendt ved bestyrelsesmødet den 22. september 

2016 

  

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Ingelise Bogason (formand) Nille Juul-Sørensen (næstform.) 

 

 

_________________________ _________________________ 

Andreas Lykke-Olesen Peder Elgaard 

 

 

_________________________ _________________________ 

Carsten With Thygesen Anna Sophie Gille-Udsen  

 

 

_________________________ _________________________ 

Karen Olesen Christopher Germann Bæhring 

 

 

_________________________ 

Marianne Kazar 
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