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Danske Universiteters formål er at sik-
re samarbejde og erfaringsudveksling 
i universitetssektoren og at formu-
lere og konkretisere universiteternes 
behov for hensigtsmæssige ramme-
vilkår. Opgaven varetages af en orga-
nisation bestående af et præsidium, 
et formandskollegium, et rektorkolle-
gium, et direktørudvalg samt en række 
udvalg, der typisk samler linjechefer 
på universiteterne.
 
Det er Rektorkollegiet, der – som rek-
torerne på universiteterne – fungerer 
som ansigt udadtil for sektoren, og 
således er formanden for Rektorkolle-
giet også talsmand for organisationen. 
Rektorkollegiet er forum for hovedpar-
ten af Danske Universiteters politiske 
diskussioner, mens administrative 
spørgsmål drøftes i Universitetsdirek-
tørudvalget og dets underudvalg.

I løbet af de seneste år har Danske 
Universiteter også dannet ramme for 
en række sektorinitiativer af faglig og 
strategisk karakter. Det startede med 
initiativet om oprettelsen af et fælles 
universitetscenter i Kina, Sino-Danish 
Center, hvis sekretariat nu ligger uden 
for Danske Universiteter, men som idé 
blev født i Rektorkollegiet. Strategisk 
samarbejdes der også om f.eks. kurser 
på de danske forskerskoler og om pro-
jektet Building Stronger Universities 
(BSU), hvor danske forskere sammen 
med forskere på en række universi-
teter i udviklingslandene opbygger 
forskningskapacitet i Syd.

I 2012 har Danske Universiteter des-
uden påtaget sig rollen som tovholder 
for den danske del af det brasilian-
ske program Science without Borders 
(SwB), der sigter på at give op til 700 
brasilianske studerende mulighed for 
at få hele eller dele af deres forskerud-
dannelse i Danmark.

For Danske Universiteters sekretariat 
er det en væsentlig arbejdsopgave at 
forstå og støtte sammenhængen mel-
lem sektorens mange fælles grupper 
og projekter. Således danner arbejds-
gruppernes udveksling af praktiske 
erfaringer og ideer til bedre udform-
ning af eksisterende regelsæt ofte bag-

grund for forslag, der kan drøftes og  
måske vedtages i Rektorkollegiet. Ide-
er og forslag bæres derefter videre til 
Uddannelsesministeriet eller til andre, 
der ønsker at støtte udviklingen af en 
effektiv og konkurrencedygtig dansk 
universitetssektor. Og de holdninger 
og initiativer, som Rektorkollegiets 
medlemmer beslutter skal være fæl-
les for sektoren, får kød og blod, når 
eksisterende eller nye arbejdsgrupper 
drøfter, hvordan visionerne kan være 
med til at forandre virkeligheden.

Danske Universiteters fora og udvalg 
mødes også med relevante interes-
senter og samarbejdspartnere. Således 
holder Formandskollegiet og Rektor-
kollegiet sammen møder med Folke-
tingets udvalg for Forskning, Innova-
tion og Videregående uddannelser og 
med DI’s Forsknings- og Uddannelses-
udvalg, og både Rektorkollegiet, Uni-
versitetsdirektørudvalget og arbejds-
grupperne under direktørudvalget 
mødes regelmæssigt med samarbejds-
partnere i Uddannelsesministeriet og 
dets styrelser. Desuden har der også 
i 2012 både på politisk niveau og på 
sekretariatsniveau været holdt kontakt 
og arbejdsmøder med en lang række 
interessenter og samarbejdspartnere – 
herunder Udenrigsministeriet, Udlæn-
dingeservice, Det Frie Forskningsråd, 
Det Strategiske Forskningsråd, Dan-
marks Forskningspolitiske Råd, ACE 
Denmark, DSF, CVU-rektorkollegiet, DI 
og AC.

Nærværende årsrapport har til formål 
at give en række korte indblik i nogle 
af de aktiviteter Danske Universiteter 
og dets sekretariat har haft fokus på i 
2012. Sekretariatet står altid til rådig-
hed, hvis en læser skulle have tid og 
lyst til at høre mere om det arbejde 
med at samle, udvikle og synliggøre 
den danske universitetssektor, der 
foregår i regi af Danske Universiteter.

Rammevilkår
Reform af SEA-ordningen
Danske Universiteter sendte i starten 
af 2012 et notat om universiteternes 
bygningssituation til Uddannelsesmi-

nister Morten Østergaard og til Byg-
ningsstyrelsen. Efterfølgende er mate-
rialet også formidlet til Folketinget. 

Af notatet fremgik det, at alle universi-
teterne efterspørger mulighed for selv 
at beslutte sammensætning af en pas-
sende bygningsportefølje – ud fra de 
fordele, der kan være ved hhv. selveje, 
leje gennem Statens Ejendomsadmi-
nistration og private lejemål.  Notatet 
påpegede et akut behov for, at Statens 
Ejendomsadministration bliver min-
dre administrativt tung, mere fleksibel 
og mere konkurrencedygtig i forhold 
til privat leje. 

Der blev efterfølgende indledt en dia-
log med Bygningsstyrelsen – i første 
omgang varetaget på universitets-
siden af et udvalg nedsat af Univer-
sitetsdirektørudvalget og med fire 
direktører som medlemmer, suppleret 
af arbejdsgrupper om nybyggeri, ved-
ligeholdelse og OPP. I november 2012 
fremlagde Bygningsstyrelsen en skitse 
til en reform af Statens Ejendomsad-
ministration, der havde som præmis, 
at en reform skulle være udgiftsneu-
tral for staten og derfor alene skulle 
omfatte nybyggerier.

Rektorkollegiet vurderede, at reform-
forslaget ikke løser de strukturelle 
problemer med Statens Ejendomsad-
ministration, men at der trods alt er 
tale om fremskridt. Rektorkollegiet 
besluttede derfor i december 2012, at 
reformskitsen inden for første kvartal 
af 2013 skulle konkretiseres, særligt 
vedrørende reduktion af huslejesats 
og fortolkning af ikrafttrædelsestids-
punkt med henblik på, at hvert enkelt 
universitet sidenhen kunne forholde 
sig til reformforslaget.

Dialog om rammer for selveje 
Det fremgår af universitetsloven, at 
universiteterne kan søge om byg-
ningsselveje. Flere universiteter har 
udtrykt ønske om at opnå selveje, men 
det har endnu ikke været muligt at få 
oplyst vilkårene for selveje, til trods 
for at andre uddannelsessektorer – 
og i øvrigt også Danmarks Tekniske 
Unversitet – tidligere har opnået selv-
eje. 
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Danske Universiteter har gennem 
Universitetsdirektørudvalget søgt at 
komme i dialog med Uddannelsesmi-
nisteriet om de generelle rammer for 
opnåelse af selveje, f.eks. i tråd med 
andre sektorers tilbud om at kunne 
overtage bygninger til halv pris eller 
efter en betalingsevnemodel. Emnet 
har været drøftet på flere møder med 
Styrelsen for Universiteter og Interna-
tionalisering, uden at det har ført til 
afklaring. Styrelsen ønsker, at spørgs-
målet om vilkår for selveje alene for-
handles i forbindelse med en konkret 
ansøgning fra et universitet.

Finansiering 
Danske Universiteter har i flere år 
påpeget, at finanslovens etårige bevil-
linger gør det vanskeligt for universite-
ternes ledelser at planlægge langsigtet 
og strategisk, og at der derfor vil være 
fordele for alle i, at universiteternes 
basismidler lægges fast for en årræk-
ke. Derfor var det meget glædeligt at 
kunne konstatere, at det i forbindelse 
med finanslovsforslaget for 2013 blev 
udmeldt, at man agter at fastholde 
basismidlerne på 2012-niveau frem til 
2015. 

Til gengæld måtte Danske Universite-
ter med beklagelse konstatere, at man 
fra politisk hold har fundet det nød-
vendigt at finansiere en vækst i profes-
sionshøjskolernes forskningsmidler 
og deltagelsen i internationale forsk-
ningssamarbejder med beskæringer 
i midlerne til Højteknologifonden og 
Det Strategiske Forskningsråd. 

Danske Universiteter har i 2012 glædet 
sig over, at takstforhøjelsen af det lave-
ste taxameter er besluttet fastholdt 
frem til 2015. Dog betyder det forhold, 
at alle uddannelsers taxametre løben-
de beskæres – ”effektiviseres” – med 
2 procent om året, at alle taxametre, 
herunder også den besluttede takst-
forhøjelse, løbende udhules.

Danske Universiteter er derudover 
gået i gang med at afklare, hvilke 
konsekvenser for styring, økonomi og 
uddannelsesplanlægning det vil få, 
at taxametersystemet fremover skal 
omfattes af den nye budgetlov, der 
betyder, at øget aktivitet ikke med sik-
kerhed udløser flere bevillinger.

Akkreditering 
I løbet af 2012 har Uddannelsesmi-
nisteriet arbejdet på en ny model for 
akkreditering. Der har været lydhør-
hed over for Danske Universiteters 
ønske om at gå fra uddannelsesakkre-
ditering til institutionsakkreditering. 

Til gengæld har ministeriets ønske om 
at udvikle en akkrediteringsmodel, der 
kan omfatte alle videregående uddan-
nelsesinstitutioner, ført til en ganske 
omfattende konstruktion, der tegner 
til at blive administrativt tung og på 
kriteriesiden kan blive lidt upræcis 
at anvende på universitetsområdet. 
Eksempelvis lægges der op til, at det 
tidligere fokus på forskningsbasering 
af de udbudte uddannelser erstat-
tes med et mere altfavnende krav om 
videnbasering.

Danske Universiteter har løbende 
været i dialog med Uddannelsesmi-
nisteriet om akkrediteringsmodellen, 
f.eks. gennem møder mellem ministe-
riet og Rektorkollegiet, Universitetsdi-
rektørudvalget og Uddannelsesgrup-
pen. Efter dialogen kom et lovudkast 
i høring. Lovudkastet viste sig at være 
ganske overordnet og dermed vanske-
ligt at forholde sig til. Derfor vil Danske 
Universiteter også i 2013 arbejde for, at 
der i praksis bliver tale om en akkre-
diteringsmodel, der er ubureaukratisk, 
tager udgangspunkt i universiteternes 
ansvar for kvalitet og kvalitetsudvik-
ling og respekterer institutionelle for-
skelle frem for at søge standardisering.

Reform af styrings- og bevillingssy-
stemet
Regeringen har i regeringsgrundlaget 
lagt op til en ændring af styrings- og 
bevillingssystemet med henblik på at 
få reduceret detailstyringen af sek-
toren. Nogle tendenser tegner posi-
tivt, ikke mindst de langsigtede forlig 
om basismidlerne. Men der er med 
finansoven for 2013 beklageligvist lagt 
op til en række bevillingsforudsætnin-
ger, der fremstår som en ny styrings-
mekanisme. Hertil kommer udsigterne 
til endnu strammere uddannelseskon-
trol gennem en akkrediteringsmodel 
med en øget ministeriel indflydelse 
på uddannelsesudviklingen og en 
budgetlov, der kan få alvorlige kon-
sekvenserfor universiteternes mulig-
hed for at opfylde det politiske ønske 

om, at universiteterne skal optage og 
uddanne alle kvalificerede unge. Dan-
ske Universiteter har også i 2012 løben-
de været i dialog med ministeriet om 
disse problemstillinger.

Overenskomstforhandlingerne 2013 
Danske Universiteter gav i 2012 input 
til Uddannelsesministeriets forslag 
til krav til overenskomstforhandlin-
gerne 2013. HR-gruppen og Universi-
tetsdirektørudvalget fik i et godt kon-
struktivt samarbejde med ministeriet 
afklaret og beskrevet universiteternes 
behov og ønsker til den fremtidige 
overenskomst for akademikere i sta-
ten. Forhandlingerne mellem Finans-
ministeriet og organisationerne for-
ventes afsluttet i begyndelsen af 2013. 

Akademikeres beskæftigelse 
Danske Universiteter oprettede i 2012 
en arbejdsgruppe for dimittenders 
overgang til arbejdsmarkedet. Grup-
pen skal rådgive uddannelsesgrup-
pen i spørgsmål vedr. universiteternes 
rammevilkår i forhold til at lette over-
gangen til arbejdsmarkedet for univer-
siteternes dimittender. Udvalget, der 
består af personer fra universiteternes 
karrierevejledninger, holdt tre møder i 
2012. 

På baggrund af udvalgets arbejde 
udgav Danske Universiteter i septem-
ber 2012 publikationen Cand. erhvervs. 
parat med en række case-eksempler 
på, hvordan universiteterne forsø-
ger at klæde deres dimittender på til 
arbejdsmarkedet.

Innovation 
I 2012 var regeringens innovations-
strategi blandt fokusområderne for 
Danske Universiteters arbejdsgruppe 
for innovation og teknologioverførsel 
(InnoTech). Strategien blev offentlig-
gjort i december efter at have været 
ventet det meste af 2012 og rummer 
27 tiltag, der har fokus på, hvordan 
offentlige investeringer i forskning, 
innovation og uddannelse i højere grad 
kan omsættes til vækst og jobskabelse 
i erhvervslivet. 
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Kommercialiseringsstatistik
En arbejdsgruppe under InnoTech har 
i løbet af efteråret 2012 udarbejdet for-
slag til præciseringer i kommerciali-
seringsstatistikkens definitioner, som 
vil give mere ensartede opgørelser på 
tværs af institutionerne. Dertil har 
arbejdsgruppen udarbejdet forslag til 
udspecificering på kategorier, hvor det 
giver mening for universiteterne. For-
slagene er blevet sendt til Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen. 

I forbindelse med drøftelserne af den 
eksisterende kommercialiseringssta-
tistik har InnoTech også drøftet, hvor-
dan universiteternes videnoverførsel i 
det hele taget kan synliggøres bedre. 
Arbejdet med denne problemstilling 
vil blive videreført i 2013, bl.a. i forbin-
delse med universiteternes input til 
innovationsstrategiens initiativer.

Sammenhæng i uddannelsessyste-
met 
Danske Universiteter ser gode mulig-
heder for den enkelte studerende i at 
skabe øget sammenhæng i uddannel-
sessystemet. Sammenhæng mellem 
studietrin og uddannelseselementer 
skal skabe fleksibilitet for de stude-
rende og sikre kvaliteten af de fær-
diguddannede kandidater.  Uddannel-
sesgruppen har i 2012 udarbejdet et 
katalog over tiltag, der kan skabe øget 
sammenhæng i uddannelsessystemet. 
Det er herunder en målsætning, at 
universiteterne og professionshøjsko-
lerne går sammen om at tilrettelægge 
toningsforløb for professionsbachelo-
rer, der planlægger at tage en uddan-
nelse på kandidatniveau. Alle otte 
universiteter samarbejder allerede nu 
med professionshøjskoler på universi-
tets- eller fakultetsniveau. 

Øget efterspørgsel efter statistisk om 
sektoren 
Der er fra ministerielt hold en stadig 
voksende efterspørgsel efter data om 
universiteterne. Det viste sig eksem-
pelvis ved, at Uddannelsesministeriet 
– uden at orientere universiteterne – i 
2012 besluttede at overtage det studie-
administrative system (UNI-IT). 

Samtidig havde ministeriet gennem 
længere tid presset på for, at univer-
siteterne indberetter flere oplysnin-
ger til ministeriet, f.eks. individop-

lysninger om ECTS-optjening og 
oplysninger om meritgivning. Danske 
Universiteter har været i dialog med 
politikere og embedsmænd om at ska-
be en meningsfuld balance mellem det 
legitime ønske om gennemsigtighed i 
sektoren og det politiske krav om, at 
universiteterne minimerer admini-
strationen. 

Universiteterne har foreslået, at man 
satser på universiteternes eksisteren-
de datamateriale frem for at pålægge 
dem administrative opgaver med at 
opstille vanskeligt sammenlignelige 
data. Denne pointe er bl.a. blevet frem-
ført for Folketingets udvalg for Forsk-
ning, Innovation og Videregående 
Uddannelser, der viste forståelse for 
udfordringen. Dette til trods presses 
der fortsat på fra Finansministeriet 
og Uddannelsesministeriet, for at uni-
versiteterne skal afsætte stadig flere 
administrative ressourcer til at skabe 
såkaldt sammenlignelige data.

Reform til fremme af den internatio-
nale rekruttering 
Danske Universiteter har spillet offen-
sivt ind i forhold til regeringens kom-
mende reform, der skal skabe bedre 
vilkår for tiltrækningen af udenland-
ske studerende og udenlandsk arbejds-
kraft til Danmark. Danske Universite-
ter deltog i et inspirationsmøde med 
beskæftigelsesminister Mette Frede-
riksen i juni 2012 og offentliggjorde 
efterfølgende 11 forslag til, hvordan 
der kan sikres bedre rammevilkår for 
universiteternes rekruttering af stude-
rende og forskere. 

Danske Universiteters 11 forslag har 
fået omtale i flere medier, herunder 
bl.a. historien om, at universiteterne 
efterspørger en 6 måneders jobsøg-
ningsperiode for udenlandske ph.d.-
studerende. 

Horizon 2020 
Danske Universiteter har fulgt for-
handlingerne om EU’s 8. rammepro-
gram, Horizon 2020, nøje. Danske Uni-
versiteter har igennem hele efteråret 
2012 været i dialog med ministerier, 
europaparlamentarikere og embeds-
mænd for at presse på for en så stor 
økonomisk rammeaftale som muligt 
på forsknings- og uddannelsesområ-
det. Arbejdet fortsætter i foråret 2013.

Universiteternes Statistiske Bered-
skab 
Studiestatistisk arbejdsgruppe har 
igen i 2012 haft fokus på studienøg-
letallene i det statistiske beredskab. 
Som følge af det øgede politiske fokus 
på bedre sammenhænge i uddan-
nelsessystemet, har studiestatistisk 
arbejdsgruppe i 2012 udarbejdet nye 
indikatorer for rekrutteringen til uni-
versiteternes kandidatuddannelser. 

De nye nøgletal viser, hvor mange eks-
terne bachelorer – herunder professi-
onsbachelorer og udenlandske bache-
lorer – der optages på universiteternes 
kandidatuddannelser. Eksterne bache-
lorer defineres som bachelorer, som 
kke har taget deres bachelorgrad på 
det universitet, hvor de søger om at bli-
ve optaget på en kandidatuddannelse. 
Disse nye tal blev offentliggjort for før-
ste gang i februar 2013. 

Som følge af efterspørgsel fra eks-
terne interessenter, herunder Uddan-
nelsesministeriet, har studiestatistisk 
arbejdsgruppe også ændret i beredska-
bets opgørelse af udenlandske stude-
rende på hele universitetsuddannelser 
i Danmark, således at det nu er muligt 
at skelne de ordinære uddannelser fra 
master- og diplomuddannelser. Dertil 
er det nu også muligt at skelne uden-
landske studerende (ikke-EU/EØS) på 
friplads fra udenlandske studerende, 
der er fritaget fra betaling af andre 
årsager (typisk grundet opholdsgrund-
lag). 

Samarbejde med Consortium for Glo-
bal Talent
Danske Universiteter underskrev i 
december 2012 en samarbejdsaftale 
med Consortium for Global Talent, der 
samler 18 af Danmarks største virk-
somheder, herunder A.P. Møller Mærsk, 
Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. 
Formålet med den fælles indsats er at 
fremme tiltrækning og fastholdelse af 
højt kvalificeret udenlandsk arbejds-
kraft og internationale studerende til 
Danmark. Der er nedsat et Executive 
Board med repræsentanter for begge 
organisationer, der vil have deres før-
ste møde i begyndelsen af 2013.
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Samarbejde og 
synlighed
Mødeaktiviteter i 2012 
En stor del af samarbejdet i Danske 
Universiteter foregår via møder mel-
lem ledere eller særligt sagkyndige fra 
de otte universiteter. Danske Univer-
siteters sekretariat var således i 2012 
ansvarlig for at indkalde til og følge 
op på omkring 150 møder i forskellige 
fora, arbejdsgrupper og udvalg under 
Danske Universiteter. Alene i Danske 
Universiteters egne lokaler blev der i 
2012 afholdt knap 150 formelle møder. 
Dertil kommer en række eksterne 
møder med sektorens fælles inte-
ressenter og samarbejdsparter som 
Ministeriet for Forskning, Innovation 
og Videregående Uddannelser, Folke-
tingsudvalget for Forskning, Innova-
tion og Videregående Uddannelser, 
Akademikernes Centralorganisation, 
Dansk Industri, Danske Studeren-
des Fællesråd, Det Frie Forsknings-
råd, Gymnasieskolernes Rektorer o.a. 
Møder med ministeriet finder sted på 
mange niveauer og med mange for-
skellige emner på dagsordenen med 
henblik på at sikre den bedste mulige 
dialog både om overordnede, universi-
tetspolitiske problemstillinger og om 
mere praktisk betonede forhold.

Høringer 
Universiteternes fælles erfaringer, 
holdninger og synspunkter meldes 
meget ofte ud til omverdenen i form 
af høringssvar, hvor sektoren i fæl-
lesskab kommenterer f.eks. lovudkast 
og andre udspil. Danske Universiteter 
afgav i 2012 39 høringssvar baseret på 
indmeldinger fra universiteterne og på 
de løbende drøftelser i Danske Univer-
siteters forskellige fora.

Udpegninger
Danske Universiteter får ofte mulighed 
for at udpege eller indstille medlem-
mer til forskellige eksterne fora. Dan-
ske Universiteter har i 2012 indstillet 
medlem¬mer til godt 30 forskellige råd, 
udvalg og bestyrelser, herunder Dom-
stolsstyrelsens bestyrelse, Scientific 
Council (under European Research 
Council), Det Udviklingspolitiske Råd 
og Fonden for Entreprenørskab. Udpeg-
ningerne er sket på baggrund af ind-
kaldte forslag fra de otte universiteter.

Presse og publikationer 
Danske Universiteter var også i 2012 
meget synlig i dagspressen med 
omkring 250 omtaler i de landsdæk-
kende dagblade. Danske Universite-
ter har samtidig arbejdet for at styrke 
kendskabet til og debatten om univer-
sitetssektoren blandt andet gennem 
udsendelse af fire publikationer, seks 
politiknotater og otte pressemeddelel-
ser.

Som noget nyt blev der i 2012 udsendt 
fire nyhedsbreve, der henvender sig til 
medarbejdere på universiteterne og 
andre særligt interesserede.  Emnerne 
spændte fra Horizon 2020, Innovati-
onsstrategien, ph.d.-kurser, Science 
without Borders-aftalen med Brasilien, 
Finansloven, Consortium for Global 
Talent til Building Stronger Universi-
ties in Developing Countries-projektet 
og akkrediteringsloven. Nyhedsbrevet 
har indeholdt både længere artikler og 
kort nyt fra sektoren, og læserne har 
været meget positive overfor nyheds-
brevet. Nogle nyheder har fundet vej 
til andre medier - som eksempelvis 
U-landsnyt.

Ph.d.-cup 
Danske Universiteter indgår sammen 
med DR og Lundbeckfonden i et sam-
arbejde med dagbladet Information 
omkring den såkaldte ph.d.-cup, som 
sætter fokus på ph.d.ernes evne til at 
formidle deres afhandlingers sam-
fundsrelevans og forskningsresultater. 
Tirsdag den 29. maj 2012 blev der i Dag-
bladet Informations lokaler afholdt et 
arrangement, hvor de otte vindere fik 
overrakt et bevis på deres gode for-
midlingsevner. Arrangementet havde 
80 deltagere, og blandt talerne var 
Uddannelsesminister Morten Østerga-
ard og talsmand for Danske Universi-
teter, Jens Oddershede. 

Ph.d.-kursushjemmesiden 
En teknisk arbejdsgruppe under 
arbejdsgruppen vedr. forskeruddan-
nelse har i 2012 i samarbejde med 
internetfirmaet Aranic udviklet hjem-
mesiden www.phdcourses.dk, der 
giver de ph.d.-studerende mulighed 
for at søge på alle ph.d.-kurser udbudt 
på de danske universiteter. Sekretaria-
tet afholdt den 25. april 2012 informa-
tionsdag for de ph.d.-administratorer, 
som skulle arbejde med hjemmesiden. 

Formanden for arbejdsgruppen vedr. 
forskeruddannelse Sven Frøkjær holdt 
oplæg ved dette velbesøgte informa-
tionsarrangement. De studerende 
har taget godt imod hjemmesiden, og 
der har således siden åbningen den 1. 
september 2012 været et støt stigende 
antal besøg på hjemmesiden. Sekreta-
riatet har efterfølgende fået input til 
forbedringer af sitet, som arbejdsgrup-
pen løbende vurderer. 

Universitetsstatistisk netværk 
Danske Universiteter har i 2012 i sam-
arbejde med Uddannelsesministeriet 
taget initiativ til et uformelt forum 
for drøftelser af universitetsstati-
stiske spørgsmål, herunder særligt 
spørgsmål om definitioner og over-
blik over eksisterende data. Netværket 
afholdt tre møder i 2012. Alle møderne 
omhandlede uddannelsesstatistiske 
emner som eksempelvis prognoser og 
OECD’s Education at a Glance, men det 
er formålet på sigt også at se på eksem-
pelvis forskningsstatistik. Møderne 
har vist sig at tiltrække flere deltagere 
end forventet. Der har således været 
omtrent 30 deltagere fra universite-
ter, Uddannelsesministeriet, AC, DI, 
AE-rådet og Danmarks Statistik til de 
seneste møder. 

ERFA-netværk om internationalise-
ringsregler
I starten af 2012 kom der nye reg-
ler for danske universiteters udbud 
af uddannelser, der helt eller delvist 
foregår i udlandet. Internationalise-
ringsgruppen har oprettet et netværk 
for de administrative medarbejdere, 
der arbejder med reglerne i praksis 
og rådgiver universiteternes faglige 
miljøer om udbud af internationale 
uddannelser. Netværket har til formål 
at fremme ERFA-udveksling på tværs 
af universiteterne. Netværket havde 
sit første møde den 26. oktober 2012. 
Fremadrettet vil netværket mødes to 
gange årligt.

Fordeling af midler til kontingenter til 
internationale fora
Danske forskere sidder ofte i nationale 
komiteer, der er knyttet til internatio-
nale organisationer, som Videnskaber-
nes Selskab i mange år har været med-
lem af og gennem de senere år også 
har haft bevilling til at betale kontin-
genter til.
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Med finansloven for 2012 blev bevillin-
gen til dette formål kraftigt beskåret. 
Samtidig blev den mindre bevilling og 
opgaven med at betale kontingenterne 
overført til Danske Universiteter, hvor 
Rektorkollegiet i slutningen af året traf 
beslutning om fordeling af de redu-
cerede beløb. Danske Universiteters 
ledelse og sekretariat arbejder på at 
afklare, hvordan denne opgave kan 
organiseres og finansieres fremover.

Projekter
Building Stronger Universities (BSU)
Implementeringen af BSU startede for 
alvor i 2012. Projektet, der modtager 
tilskud fra Udenrigsministeriet, har 
fire faglige platforme som omdrej-
ningspunkt for samarbejdet med 11 
partnerinstitutioner i Afrika og Asien.  
Projektet har fokus på at styrke part-
neruniversiteternes institutionelle 
kapacitet. BSU bidrager til at opkvali-
ficere de videnskabelige medarbejdere 
på partneruniversiteterne, blandt an-
det via ph.d.-stipendier efter sandwich 
modellen med en dansk medvejleder, 
hvor dele af studiet foregår i Dan-
mark. Desuden rådgives om udvikling 
af ph.d.-skoler, kursusmoduler og nye 
forsknings- og undervisningsmetoder. 
Endelig indgår der mindre, forbere-
dende forskningsprojekter, der sigter 
mod, at forskerne i Syd bliver bedre i 
stand til at formulere relevante forsk-
ningsprojekter og sikre sig ekstern fi-
nansiering. 

Udviklingsminister Christian Friis 
Bach ser meget positivt på projektet og 
bevilligede i 2012 midler til to nye til-
tag: en særbevilling rettet mod at styr-
ke formidling og kommunikation samt 
e-learning og et pilotforsøg med et 
kandidatstipendieprogram for stude-
rende fra udviklingslande, der ønsker 
at tage en kandidatgrad ved et dansk 
universitet for derefter at vende tilbage 
til hjemlandet. 

Det Nationale Netværk for Teknologi-
overførsel (DNNT) 
Det Nationale Netværk for Teknologi-
overførsel blev overflyttet fra DTU til 
Danske Universiteter i 2010 og videre-
ført i regi af InnoTech, som fungerer 
som styregruppe for netværket. Blandt 
DNNTs aktiviteter i 2012 var to velbe-

søgte seminarer i januar og septem-
ber. Seminaret i januar omhandlede 
det værdiskabende universitet og uni-
versiteternes rolle i vidensamfundet. 
Her var der deltagelse af flere rekto-
rer, samt en række medlemmer fra 
InnoTech. Seminaret i september var 
målrettet erfaringsudveksling mellem 
universiteternes medarbejdere for tek-
nologioverførsel. DNNT støttede end-
videre opholdet for to medarbejdere 
fra Syddansk Universitet hos det dan-
ske innovationscenter i Silicon Valley.

Science without Borders (SwB)
I september 2012 blev aftalen om de 
danske universiteters indtræden i det 
verdensomspændende brasilianske 
program Science without Borders ind-
gået i Rio de Janeiro mellem de otte 
danske universiteter og CAPES fra det 
brasilianske uddannelsesministerium. 
Programmet sigter mod at sende op 
til 101.000 brasilianske studerende på 
udlandsophold af kortere og længere 
varighed og de danske universiteter 
har i den forbindelse sagt ja til at mod-
tage op til 700 ph.d.-studerende og 
post.docs over de næste par år. Danske 
Universiteter er kontaktpunkt for det 
brasilianske CAPES, og fungerer som 
det tekniske sekretariat for program-
met blandt andet ved at administrere 
hjemmesiden www.swbdenmark.dk, 
hvor der pt. er over 100 forskellige 
opslag, som de brasilianske studeren-
de kan søge. 

Danske Universi-
teters stab og øko-
nomi
Danske Universiteters sekretariat 
bestod ved udgang en af 2012 af en 
sekretariatschef, en chefkonsulent, 
en projektleder, en specialkonsulent, 
fem fuldmægtige, en ekspeditionsse-
kretær, en kontorfuldmægtig og to stu-
dentermedhjælpere. I forbindelse med 
barsler var der ansat vikarer for to af 
disse medarbejdere.

Regnskabet for 2012 bærer præg af, at 
bevillingerne til Danske Universiteter 
de seneste år har været faldende, og 
der er udsigt til yderligere fald de kom-
mende år. De faldende bevillinger har 

givet anledning til generel udgiftstil-
bageholdenhed, hvilket har medført 
et overskud på godt 610.000 kr., i ste-
det for det budgetterede underskud på 
knap 630.000 kr.

En del af den markante forskel på bud-
get og regnskab kan henføres til, at det 
ved budgetlægningen ikke var klart, 
at Danske Universiteter ville modtage 
betaling for varetagelsen af projektle-
delsen af Building Stronger Universi-
ties. Hertil kommer, at der generelt har 
været tilbageholdenhed med omkost-
ningerne til især kontorhold og rejser. 
Den største reduktion i omkostnin-
gerne findes på lønsiden. Her har der 
i 2012 været lange perioder med ube-
satte stillinger og en chefkonsulent-
stilling er som led i fratrædelse blevet 
konverteret til en fuldmægtigstilling. 
Lønniveauet for 2012 forventes at være 
højere i 2013 som følge af, at de vakan-
te stillinger er besat, ligesom 2013 vil 
være præget af flere barselsperioder 
blandt de ansatte.

Det skal også bemærkes, at Danske 
Universiteter som noget nyt i 2012 blev 
givet ansvaret for at fordele 500.000 kr. 
til kontingenter vedrørende internati-
onale faglige fora. Den administrative 
del af denne opgave løses uden ekstra 
kompensation.

I modsætning til 2011 har der i 2012 
været yderst begrænset søgning til 
de internationale forskerudvekslings-
aftaler. Mens der i 2011 blev søgt og 
bevilliget godt 1,6 mio. kr., er der i 2012 
kun søgt og bevilliget knap 480.000 kr. 
Det er en beklagelig udvikling, som 
ventes at blive behandlet i Rektorkol-
legiet i 2013 med henblik på at fremme 
søgningen af midlerne.

Det samlede resultat for Danske Uni-
versiteter i 2012 er et overskud på 
knap 0,7 mio. kr. og uforbrugte midler 
til forskerudvekslingsaftaler på godt 
1,1 mio. kr., hvilket bringer den sam-
lede opsparing op på knap 7,5 mio. kr. 
Det forventes, at disse midler over de 
kommende år vil blive anvendt til at 
fastholde aktiviteterne i Danske Uni-
versiteter trods yderligere fald i bevil-
lingerne de kommende år, jf. tidligere 
beslutning i Præsidiet. Der henvises 
endvidere til nedenstående regnskab 
med tilhørende noter.
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Årsregnskab for 2012

 Regnskab 2012 Budget 2012 Difference Noter

Indtægter     

Bevilling til almindelig virksomhed 7.709.000 7.700.000 9.000 1

Bevilling vedr. Geodata 1.000.000 1.000.000  2

Særlig bevilling til internat. faglige fora 500.000 500.000  3

Øvrige indtægter 210.965 0 210.965 4

Bevillinger i alt 9.419.965 9.200.000 219.965  

Driftsudgifter     

Løn 4.940.374 5.512.916 572.542 5

Husleje 1.507.189 1.500.000 -7.189 6

Kontorhold 103.981 280.000 176.019 7

EDB 160.538 100.000 -60.538 8

Regnskab 108.950 130.000 21.050 9

Print og kopi 5.000 50.000 45.000 10

Porto og telefon 48.441 40.000 -8.441 11

Møder og repræsentation 91.736 150.000 58.264 12

PR, konferencer og publikationer 33.618 90.000 56.382 13

Rejser, konferencedeltagelse mv. 194.060 300.000 105.940 14

Efteruddannelse 45.645 100.000 54.355 15

Kontingenter 57.610 75.000 17.390 16

Kontingent Geo-Data 956.087 1.000.000 43.913 17

Kontingenter til internat. faglige fora 499.025 500.000 975 18

Driftsudgifter i alt 8.752.254 9.827.916 1.075.662  

     

Årsresultat 667.711 -627.916   
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Øvrige aktiviteter

Internationale forskerudvekslingsaftaler 
(analyse-nr. 16505)

2012 Noter

Bevilling 1.600.000

Forbrug 477.883 19

Resultat 1.122.117

Balance Noter

Balance primo 2012 5.738.029

Resultat vedr. drift 667.711

Resultat vedr. forskerudveksling 1.122.117

Kortfristet gæld (artskonto 97) -55.999

Balance ultimo 2012 7.471.858 20

Noter 
Note 1 (bevilling): Beløb fastsat på 
finansloven (2008). Det skal bemærkes, 
at DKUNI derudover administrerer en 
særskilt bevilling på 1,6 mio. kr. vedr. 
internationale forskerudvekslingsaf-
taler (se særskilt regnskab herfor) og 
bevillinger til DNNT og til BSU.

Note 2 (GeoData): Bevilling til kontin-
gentbetaling til Kort- og Matrikelsty-
relsen samlet for alle universiteterne 
(en del af ”Statsaftalen”), således at 
de kan anvende GeoData fra KMS.  (se 
særskilt regnskab herfor).

Note 3 (særlig bevilling vedr. inter-
nationale fora): Danske Universiteter 
er af Uddannelsesministeriet blevet 
givet til opgave at fordele 500.000 kr. til 
kontingentbetalinger til internationale 
fora.

Note 4 (øvrige indtægter): Danske Uni-
versiteter modtager overhead for BSU-
aktiviteter, der finansieres af den cen-
trale BSU-pulje. Dette blev først klart i 
2012, hvorfor beløbet ikke indgik i bud-
gettet. Hertil kommer tilbagebetaling 
af udlæg vedrørende Rektorkollegiets 
tur til Paris i 2011.

Note 5 (løn): Lønomkostningerne er 
reduceret med 400.000 svarende til 
den bevilling, sekretariatet modtager 
til løngodtgørelse for varetagelse af 
DNNT. Lønomkostningerne er bety-
deligt mindre end forventet som følge 
af perioder med personaleledighed i 
forbindelse med opsigelser. Bemærk 
at løn vedr. BSU fremgår af BSUs regn-
skab.

Note 6 (husleje): Huslejeomkostnin-
gerne er vokset i 2012 som følge af 
almindelig justering samt omlægning 
af varmeomkostningerne, hvilket har 
påvirket Danske Universiteters andel 
af de samlede omkostninger. Endvide-
re er det besluttet at flytte omkostnin-
ger vedrørende rengøring (ca. 115.000 
kr.) til denne post, hvilket ikke var til-
fældet i budgettet. 

Note 7 (kontorhold): Kontorhold 
omfatter diverse omkostninger, f.eks. 
avisabonnementer, kontormateriale 
o.l. Bemærk at rengøring er flyttet fra 
kontorhold til husleje - denne post 
på ca. 115.000 kr. forklarer faldet i 
omkostningerne til kontorhold. 

Note 8 (EDB): EDB-omkostningerne er 
forøget i forhold til budgettet. Det skyl-
des, at budgettet til EDB i det oprindeli-
ge budget alene omfattede omkostnin-
ger til ScanJour og servicekontrakt ved 
SDU, mens der ikke var afsat midler 

til løbende fornyelse af PC’er mv. med 
henblik på at reducere omkostninger-
ne mest muligt, givet udsigten til bety-
deligt underskud. I nærværende frem-
skrivning af EDB-omkostninger indgår 
igen PC-fornyelse mv.

Note 9 (regnskab): Driftsaftale (admi-
nistration af personale (løn) og økono-
mi/bogholderi) mellem SDU Admini-
stration og Danske Universiteter.

Note 10 (print og kopi): Betaling til 
SDU. Danske Universiteter overgik 
til SDU-servicekontrakt per 1. januar 
2012. Der udestår en opgørelse fra SDU 
vedrørende kopiafgift for 2012. Denne 
forventes modtaget i 2013.

Note 11 (porto og telefon): Omkost-
ninger vedr. fastnettelefoni (Økonomi-
styrelsen), mobiltelefoner (Sonofon) og 
porto/frankeringsmaskinen (Post Dan-
mark).

Note 12 (møder og repræsentation): 
Omkostninger vedr. bespisning ifm. 
møder mv.

Note 13 (PR, konferencer og publika-
tioner): Rektorkollegiet har besluttet 
ikke at afholde dialogmøder i 2012. 
Øvrige omkostninger vedrører pub-
likationer som eksempelvis ”Tal om 
universiteterne”, der er blevet meget 
billige, eftersom sekretariatet tidli-
gere har indkøbt programmel til selv 
at sætte rapporter op. Hertil kommer, 
at sekretariatet benytter sig af SDU’s 
trykkeservice, der også er billigere end 
private alternativer.

Note 14 (rejser mv.): Givet udsigten til 
underskud, har der været tilbagehol-
denhed vedr. rejseaktivitet.

Note 15 (efteruddannelse): Ingen 
bemærkninger.

Note 16 (kontingenter): Altovervejen-
de det årlige kontingent til EUA.



Note 17 (kontingent til GeoData): 
Ingen bemærkninger.

Note 18 (kontingenter til internatio-
nale faglige fora): Danske Universite-
ter arbejder på en afklaring af, hvor-
dan den fremtidige finansiering og 
prioritering af disse betalinger kan 
organiseres.

Note 19 (Internationale forskerud-
vekslingsaftaler): Desværre har søg-
ningen til de internationale forsker-
udvekslingsaftaler med Japan og Kina 
ikke vist sig at holde niveauet fra 2011.

Note 20 (Balance): Bemærk, at Præsi-
diet har besluttet ikke længere teknisk 
at opdele opsparingen i to dele (drift og 
forskerudveksling). Bemærk at primo 
saldoen er korrigeret med godt 8.000 
kr. i forhold til ultimo 2011, som den 
fremgår af årsrapporten for 2011. Bag-
grunden herfor er en historisk korrek-
tion vedrørende 2010-regnskabet.
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