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Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 240 (Alm. del) stillet af Udvalget for 
Videnskab og Teknologi den 6. september 2010.

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen
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Offentligt
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Spørgsmål nr. 240 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 6. sep-
tember 2010 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (Alm. del).

Spørgsmål 240

Ministeren bedes oplyse, hvor mange flere penge universiteterne bruger på leder-
lønninger og administration i dag sammenlignet med år 2000.

Svar

Spørgeren har stillet samme spørgsmål i 2008 til min forgænger, Helge Sander. 
Jeg henviser derfor også til den tidligere ministers svar på spørgsmål 174 fra Ud-
valget for Videnskab og Teknologi af den 5. december 2008. 

I forbindelse med spørgsmålet i 2008 spurgte Videnskabsministeriet universite-
terne om oplysninger om lederlønninger og administration i år 2000 sammenlig-
net med i dag. Universiteterne svarede dengang, at det var meget vanskeligt at 
tilvejebringe de pågældende oplysninger for perioden 2000-2004. Den tidligere 
minister fandt på grundlag heraf, at det ikke var rimeligt, at bede universiteterne 
om at iværksætte et større omkostningskrævende analysearbejde af regnskaberne 
for perioden 2000 til 2004, idet udbyttet heraf ikke ville stå mål med indsatsen. 
Jeg er af samme opfattelse, og jeg har derfor heller ikke iværksat et sådan analy-
searbejde.

For perioden 2005-2009 kan jeg oplyse følgende, jf. oplysninger fra Danske Uni-
versiteters statistiske beredskab. Det bemærkes, at universiteternes sammenlæg-
ning med sektorforskningsinstitutioner sker i 2007. Derfor er det ikke muligt at 
lave en direkte sammenligning af opgørelserne over årene.

Samlede omkostninger for universiteter
(Løbende priser, mio. kr.) 2005 2006 2007* 2008* 2009*
Generel ledelse og administration 732,5 776,3 1.140,5 1.240,2 1.425,8
Generel ledelse og administration i procent 
af totalomsætning 5,0 % 5,1 % 6,2 % 6,1 % 6,4 %
Uddannelsesledelse og administration 770,5 811,1 980,2 1.193,2 1.272,9
Uddannelsesledelse og administration i 
procent af totalomsætning 5,3 % 5,4 % 5,3 % 5,9 % 5,7 %
Forskningsledelse og administration 577,7 612,7 653,1 1.038,7 963,2
Forskningsledelse og administration i pro-
cent af totalomsætning 4,0 % 4,0 % 3,5 % 5,1 % 4,3 %
Totalomsætning 14.551,1 15.138,9 18.488,1 20.348,7 22.222,9

Kilde: Danske Universiteter, Universiteternes statistiske beredskab.

* Fra 2007 indgår de indfusionerede sektorforskningsinstitutioners omkostninger til administration. 

Universiteternes udgifter til ledelse og administration dækker over aktiviteter i 
tilknytning til generel administration, som på universiteterne består af størstede-
len af fakultetsadministrationen og fællesadministrationen (typisk ledelsessekre-
tariater, økonomi, regnskab, personale, løn, mv.).
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Universiteternes udgifter til uddannelsesledelse og administration dækker over ud-
gifter til uddannelsesfaglige formål som fx studievejledning og undervisningens 
overordnede planlægning og strategisk udvikling, herunder udvikling af nye ud-
dannelser. Det bemærkes, at der i perioden har været en stigning i optaget på uni-
versitetsuddannelserne.

Universiteternes udgifter til forskningsledelse og administration omhandler akti-
viteter i tilknytning til forskningsfaglige formål som fx administration af ph.d.-
skoler, opgaver i tilknytning til indgåelse af samarbejdsaftaler, EU-kontrakter 
mv.


