
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Danske Universiteter om Finanslov 2016 
 
Danske Universiteter mener, at bevillingerne til universiteterne på finansloven for 
2016 med fordel kan tage afsæt i nedenstående hensyn: 
 

1. Bevillingsstabilitet:  
Regeringen har de seneste år arbejdet med en rullende tre-årig planlæg-
ningshorisont for universiteternes basismidler. Danske Universiteter lægger 
vægt på, at den 3-årige horisont for basisbevillingerne fastholdes, da den re-
ducerer universiteternes bevillingsusikkerhed og dermed skaber bedre ram-
mer for at anvende midler på f.eks. forskning frem for risikoafdækning i form 
af øget egenkapital. 

 
2. Forskningsinvesteringer:  

Danske Universiteterne mener, at det skaber en vigtig sikkerhed for forsk-
ningsfinansieringen, at Danmark lever op til Barcelona-målsætning om, at 
bruge 1% af BNP på offentlige forskningsinvesteringer. Men Danske Universi-
teterne mener også, at regeringen bør sætte et mere ambitiøst mål, nemlig 
at forskningsinvesteringerne løftes til 1,5% af bruttonationalproduktet i 2020. 
Danske Universiteter har sammen med DI og Akademikerne foreslået, at der 
lægges op til en fornyet offentlig satsning på at øge forskningsinvesteringer-
ne. En ambition om at nå op på 1,5 procent af bruttonationalproduktet i 
2020 er blevet fremlagt og støttet af flere aktører. Det vil være hensigtsmæs-
sigt med en ny målsætning, der kan bringe de danske forskningsinvesteringer 
tættere på de førende regioner i verden.  
 

3. Forskningsinfrastruktur og basismidler: 
Topmoderne laboratorier, databaser og andre faciliteter skaber excellente 
forskningsmiljøer. En betydelig del af en øget satsning på forskning bør der-
for investeres i at styrke universiteternes forskningsinfrastruktur. Samtidig 
bør en øget satsning også medføre, at de direkte forskningsmidler (basismid-
ler m.v.) løftes, da det giver universiteterne mulighed for at satse langsigtet 
på at opbygge kapacitet inden for givne forskningsområder. 
 

4. Taxametersystemet:  
Danske Universiteter finder det hensigtsmæssigt, at uddannelserne finansie-
res gennem en model, der sikrer forudsigelighed og gennemsigtighed. Det er 
endvidere vigtigt, at finansieringen knytter an til aktiviteter. Taxametersy-
stemet lever op til disse ønsker, men Danske Universiteter er ikke afvisende 
over for at drøfte konkrete alternativer. Det er dog vigtigt for universiteter-
nes planlægning og drift, at et eventuelt tilpasset taxametersystem lever op 
til hensynet om forudsigelighed. Samtidig mener Danske Universiteter også, 
at bevillingerne per studerende bør øges frem mod 2020, efter de gennem-
snitlige enhedsbevillinger har været faldende over de sidste år. 
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Udvikling i enhedsbevillinger per studenterårsværk fordelt på hovedområder 

Kilde: Finanslov 2015 samt egne beregninger 
 

5. Reform af SEA-ordningen:  
Bygningsstyrelsen har indledt et forarbejde til en ny reform af SEA-ordningen 
(statens ejendomsadministration). Reformen bør medføre en mere realistisk, 
markedsnær huslejesats, således at universiteterne kan ophøre med at beta-
le overpris og i stedet anvende deres midler til de primære aktiviteter, ud-
dannelse og forskning. 
 

6. Forskningsbaseret myndighedsbetjening: 
Universiteterne udfører en væsentlig rolle ved at sikre forskningsbaseret 
myndighedsbetjening. Desværre beskæres aftalerne med sektorministerierne 
løbende, og der er derfor behov for at sætte fokus på vigtigheden af ordent-
lige finansielle forhold for myndighedsbetjeningen. 
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