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I brev af 16. november 2021 har udvalget efter ønske fra Jens Henrik Thulesen 

Dahl (DF) stillet mig følgende spørgsmål:  
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Vil ministeren oversende de dokumenter og bilag, der ligger til grund for universi-

teternes endelige beslutningsgrundlag i forbindelse med dimensioneringen af ud-

budte uddannelser, og redegøre for, hvor mange flere studiepladser på humani-

ora, der ville være blevet lukket, hvis man udelukkende kiggede på de entydige og 

objektive kriterier - den såkaldte mekaniske beregning - og ikke tager hensyn til in-

stitutionsspecifikke og regionale forhold og andre skøn? 

Svar 

 

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at det sigter til implementeringen af aftale om flere 

og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, som blev indgået i juni 2021, 

herunder til de foreløbige udmeldinger, der har været i pressen fra flere af univer-

siteterne, bl.a. vedrørende humaniora.  

 

Den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark in-

deholder en målsætning om, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal ud-

flytte eller nedskalere tilgangen af studerende i de største byer med op til 10 pct. 

frem mod 2030.  

 

Det følger endvidere af aftalen, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et 

oplæg til, hvordan de kan bidrage til at indfri denne målsætning. Uddannelsesinsti-

tutionernes oplæg skal efterfølgende føde ind til sektorplaner for hhv. universite-

terne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, maritime og kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner.  

 

Uddannelsesinstitutionerne skal i deres oplæg tage hensyn til forskellige forhold, 

bl.a. arbejdsmarkedets behov, små fag og sprog. Disse hensyn er ikke - hverken i 

aftalen eller efterfølgende af ministeriet – kvantificeret og kan dermed ikke siges at 

udgøre en mekanisk model.  

 

Jeg har endnu ikke modtaget uddannelsesinstitutionernes oplæg, men flere uni-

versiteter har udmeldt deres overvejelser i pressen. Københavns Universitet har 

for eksempel oplyst, at de vil reducere 1.590 pladser i København, hvoraf ca. 40 
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pct. er inden for de humanistiske fagretninger. Reduktionen på de humanistiske 

fagretninger ville ifølge Københavns Universitet udgøre ca. 60 pct. af den samlede 

reduktion på universitetet, hvis der alene var set på dimittendernes beskæftigel-

sessituation efter endt uddannelse uden at tage andre hensyn.   

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke adgang til det materiale, som lig-

ger til grund for de enkelte universiteters planer mv. og har derfor ikke grundlag for 

at redegøre for det efterspurgte.  

 

Jeg kan mere generelt oplyse, at jeg forventer at modtage uddannelsesinstitutio-

nernes oplæg i januar 2022, hvorefter sektorplanerne udarbejdes. Sektorplanerne 

skal drøftes i aftalekredsen i foråret 2022. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jesper Petersen 
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