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Uddannelses- og Forskningsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

I brev af 13. september 2017 har udvalget efter ønske fra Mette Reissmann (S) stil-

let mig følgende spørgsmål: 

 

Spørgsmål nr. 196 (alm. del) 

 

Ministeren bedes fremsende en oversigt over, hvordan regeringens årlige besparel-

se på 2 pct. (omprioriteringsbidraget) fordeler sig på de videregående uddannelses-

institutioner i hhv. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. I forlængelse heraf bedes 

det også opgjort, hvor store de samlede besparelser vil være akkumuleret i 2021 på 

de videregående uddannelsesinstitutioner. 

 

Svar 

 

Tabel 1 viser omprioriteringsbidraget i hvert af årene 2016-2021 for de videregåen-

de uddannelser i forhold til det tekniske finanslovsforslag for 2016 fra august 2015. 

Oversigten tager udgangspunkt i tabel 1 i svaret til UFU alm. del – spørgsmål 352 

(folketingsåret 2015-2016) samt FiU L1 spm. 23 (folketingsåret 2016-2017).  

 
 Tabel 1. Den samlede virkning af de årlige omprioriteringsbidrag i hvert af årene i 2016-2021. 

(mio. kr., 2018-pl.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

19.22.01. Københavns Universitet -43,5 -85,4 -128,3 -143,4 -187,1 -231,4 

19.22.05. Aarhus Universitet -36,3 -69,4 -103,6 -105,7 -139,3 -174,3 

19.22.11. Syddansk Universitet -29,4 -59,0 -88,4 -83,5 -108,8 -134,5 

19.22.15. Roskilde Universitet -9,0 -16,3 -24,4 -25,4 -32,3 -39,4 

19.22.17. Aalborg Universitet -36,2 -72,2 -106,4 -90,4 -115,7 -139,5 

19.22.21. Copenhagen Business School -15,9 -27,7 -41,4 -40,0 -52,3 -65,0 

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet -14,4 -30,1 -45,6 -47,9 -65,2 -83,7 

19.22.45. IT-Universitetet -2,2 -4,8 -7,3 -7,6 -10,0 -12,8 

19.23.05. Fællesbevillinger -2,3 -16,3 -6,6 -187,1 -188,7 -190,0 

19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. -30,9 -62,9 -93,2 -124,0 -150,6 -176,0 

19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. -91,0 -183,7 -272,8 -361,8 -449,1 -535,2 

19.25.03. Maritime uddannelser -2,1 -4,4 -6,6 -8,6 -10,8 -12,9 

19.26.01. Åben uddannelse -7,0 -12,8 -18,7 -24,9 -30,4 -35,7 

19.26.06. 
Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsple-
jerske 

-0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 

19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud -0,4 -0,8 -1,1 -1,6 -1,9 -2,3 

19.27.05. Særlige bevillinger -1,6 -2,8 -4,6 -6,0 -7,3 -7,9 

19.27.06. 
Institutionstilskud til erhvervsakademier og profes-
sionshøjskoler mv. 

-2,6 -5,0 -7,5 -10,0 -12,4 -15,0 

19.27.07. 
Undervisningsmiddelscenterfunktionen ved profes-
sionshøjskolerne 

-3,9 -7,5 -11,1 -14,8 -18,2 -21,6 

19.27.79. 
Reserver og budgetreguleringer vedrørende er-
hvervsrettede uddannelser 

- -0,9 -1,4 -1,9 -2,3 -2,7 

19.28.07. Arkitektskolen i Aarhus -1,4 -2,7 -4,1 -5,2 -6,5 -7,5 

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for -3,9 -7,6 -11,0 -14,5 -18,6 -21,4 
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Arkitektur, Design og Konservering 

19.28.25. Designskolen Kolding -0,8 -1,8 -2,5 -3,3 -4,2 -4,9 

19.34.01. 
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med 
videregående uddannelser 

-0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 -1,1 

19.34.02. 
Friplads og stipendier til visse udenlandske stude-
rende ved erhvervsakademiuddannelser og profes-
sionshøjskoleuddannelserne 

-0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,2 -1,2 

19.34.03. 
Lån til institutionsformål og tilskud til institutions-
udvikling 

-0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -0,7 -0,8 

19.34.07. 
Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben 
uddannelse og efteruddannelse 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

  I alt -335,9 -676,1 -989,2 -1.311,0 -1.615,3 -1.917,8 

Kilde: Finansloven for 2016 og 2017 samt finanslovsforslaget for 2018. 
Anm.: Grundet afrundinger er der en difference på summen i nederste række og summen af de samlede bevillingsreduktioner ovenfor. 

 

 

Det samlede omprioriteringsbidrag på FFL18 i 2021 er udregnet på baggrund af en 

videreførelse af omprioriteringsbidraget i 2020 tillagt yderligere 2 pct. ompriorite-

ringsbidrag af de resterende bevillinger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind 


