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Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

I brev af 26. juni har udvalget efter ønske fra Ulla Tørns (V) stillet mig følgende 

spørgsmål: 

UFU spørgsmål alm. del 124 

Den statslige finansiering af forskningsindsatsen af sundhedsområdet og life sci-

ence er fastlagt til på 1 pct. af BNP. Som følge af et forventet faldende BNP i 2020 

kombineret med vækst i regionernes kliniske forskning samt danske forskeres 

succes med at hente EU-midler hjem, betyder det, at de statslige midler til områ-

det vil falde. Kan ministeren oplyse, hvor stort dette fald forventes at blive i 2021 

og overslagsårene, om regeringen overvejer at ændre opgørelsesmetoden til den, 

der anvendes i fx Norge, hvor EU midler ikke medregnes i opgørelsen, og hvordan 

regeringen vil sikre, at den faldende investering i forskning ikke får negative kon-

sekvenser for sektoren og forskningsmiljøerne? 

 

Svar 

 

Det statslige forskningsbudget for 2021 samt budgetoverslagsårene præsenteres i 

forbindelse med fremlæggelsen af forslag til finanslov for 2021 inden udgangen af 

august. Derfor er det ikke på nuværende tidpunkt muligt at oplyse størrelsen på 

regeringens forslag til det statslige forskningsbudget i FFL21 eller størrelsen på 

elementer i det statslige forskningsbudget.  

 

Regeringen har i lighed med tidligere regeringer en målsætning om, at offentlige 

forskningsinvesteringer skal udgøre minimum 1 pct. af BNP.  

 

Jeg forventer at præsentere udviklingen i det offentlige og statslige forskningsbud-

get ved den tekniske gennemgang af FFL21 på mit ministerområde i september. 

 

Jeg kan endelig oplyse, at regeringen ikke overvejer at ændre opgørelsesmetoden 

ved ikke at medregne EU-midler. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2019-20
UFU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 124 

Offentligt
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