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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 18. august 2016 har udvalget efter ønske fra Henrik Dahl (LA) stillet mig 

følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 252 (Alm. del) 

Kan ministeren for hvert af de seneste 10 år oplyse, hvad Københavns Universitets 

samlede lønsum til administrative stillinger har udgjort og udgør i dag, samt antal-

let af administrative stillinger, og kan ministeren på lignende vis oplyse, hvad uni-

versitetets samlede lønsum til kommunikationsafdelingen har udgjort og udgør i 

dag, samt antallet af stillinger? 

 

Svar 

I forbindelse med besvarelse af spørgsmålet er der indhentet oplysninger fra Kø-

benhavns Universitet.  

 

Københavns Universitet (KU) har oplyst, at pga. fusionen i 2007 med Den Kongeli-

ge Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet er det 

ikke muligt at oplyse de ønskede data før 2007. Der er derfor indhentet oplysninger 

for perioden 2007-2015. 

 

KU har siden 2011 sondret mellem teknisk-administrativt personale (TAP), der har 

administrative støtte- og servicefunktioner (TAP-AS), og personale, der har forsk-

nings-, formidlings- og uddannelsesnære funktioner (TAP-FU). Tabel 1 indeholder 

oplysninger om antallet af årsværk og den samlede lønsum for både TAP samt for 

TAP-AS for perioden 2011-2015.  

 

TAP-AS blev også anvendt ved besvarelse af UFU alm. del – spm. 135 og 137. 

 

Tabel 1. Antal årsværk og lønsum for TAP på KU 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TAP-Årsværk  3.951 4.128 4.194 4.367 4.298 4.249 4.382 4.445 4.309 

TAP-Lønsum (mio.kr., 
løbende priser)  

1.517 1.626 1.748 1.822 1.846 1.871 1.953 2.023 2.002 

  
         

TAP-AS-Årsværk  
    

2.384 2.369 2.410 2.468 2.505 

TAP-AS-Lønsum (mio.kr., 
løbende priser)      

1.103 1.123 1.147 1.216 1.247* 

* KU oplyste til besvarelsen af UFU alm. del spm. 137, at den samlede lønsum til administrative stillinger i 2015 var på 1.251 mio. kr. 
Differencen skyldes regnskabstekniske korrektioner. 

 

Antal årsværk og den samlede lønsum til kommunikationsafdelingen fremgår af 

nedenstående tabel 2.  
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Opgørelsen indeholder kun antal årsværk og samlet lønsum til KU’s centrale kom-
munikationsafdeling. 
 
I besvarelsen af UFU alm. del – spm. 135 og 137, som tog udgangspunkt i 2015, 
indgik antal årsværk og samlet lønsum til både KU’s centrale kommunikationsafde-
ling og medarbejdere med kommunikationsopgaver på decentralt niveau. For så 
vidt angår disse tal for 2015 henviser jeg til mit svar på spm. nr. 135. 
 
Københavns Universitet har oplyst, at det ikke er muligt at levere oplysninger om 
medarbejdere med kommunikationsopgaver på decentralt niveau for perioden før 
2015.  
 
          

Tabel 2. Antal årsværk og lønsum for kommunikationsafdelingen på KU 
Personale i Kommunikations-
afdelingen 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årsværk 17 19 21 22 22 21 21 23 22 

Lønsum (mio.kr., løbende priser) 8,2 8,8 10,4 11,3 11,3 11,5 11,8 13,0 13,0 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ulla Tørnæs 

 

 


