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Rektors budgetberetning og indstilling 
Rektors samlede indstilling  

Rektor indstiller: 

• At bestyrelsen vedtager det samlede budget for Københavns Universitet for 2019, således som det aktu-
elt foreligger. I den løbende ledelsesinformation i løbet af 2019 vil bestyrelsen blive orienteret om de ju-
sterede forventninger/prognoser. 

• At bestyrelsen godkender balancebudgettet i 2019 og egenkapitalen for budgetoverslagsårene 2020-
2022. 

• At bestyrelsen betragter budgetforslaget for budgetoverslagsårene 2020-2022 som vejledende som 
følge af de generelle usikkerheder, der knytter sig til såvel indtægtsgrundlaget som forventningerne til 
omkostningssiden. 

 

Rektors budgetberetning 

Budgetteret resultat 

KU's budget forventes i 2019 at runde de 9,0 mia. kr. i omsætning. Resultatet for KU's budget 2019 viser et 
samlet budget med et overskud på 24,5 mio. kr. I 2020 budgetteres med et underskud på 71,8 mio. kr., i 2021 
med et underskud på 78,4 mio. kr., mens der i 2022 forventes et underskud på 79,9 mio. kr.   

KU's budgetterede positive resultat for 2019 og budgetterede underskud i årene fra 2020 og frem skal ses i 
sammenhæng med flere faktorer. Som følge af Finanslov 2016 og tilpasningerne i kølvandet herpå blev der 
på KU igangsat omfattende tilpasninger af økonomien. Med budget 2018 var tilpasningerne fuldt ud imple-
menteret i KU's økonomi, hvorfor der kunne udarbejdes et budget med overskud på 138,7 mio. kr. Ved udar-
bejdelse af budget 2019 budgetteres med et overskud på 24,5 mio. kr., som primært er et resultat af tilpas-
ningerne.  

De budgetterede underskud i 2020 til 2022 er begrundet dels i strategiske prioriteringer og initiativer dels i 
engangsomkostninger til f.eks. aptering i forbindelse med ibrugtagning af bygninger. Der er udlignet struktu-
relle underskud i budgettet for samlet 118 mio. kr. i 2020 stigende til 182 mio. kr. i 2022. KU forholder sig i 
løbet af 2019 til disse underskud med henblik på at sikre tilpasninger (øge indtægterne/reducere omkostnin-
gerne), således at der skabes balance frem mod 2022. I løbet af 2019 forventes der større afklaring omkring 
effekten af bevillingsreformen vedr. uddannelsesindtægterne og omkostninger på bygningsområdet, og af-
ledt heraf vil der på fakulteterne blive iværksat processer til afklaring af, hvordan tilpasningerne nærmere kan 
ske.   

Regeringen fremsatte den 30. august 2018 Forslag til Finanslov 2019 (FFL19), som ikke (ud over indarbejdelse 
af bevillingsreformen) indeholdt de store overraskelser i forhold til Finanslov 2018. FFL19 giver budgetsikker-
hed i det tre-årige perspektiv for forskningsmidlerne, da der er udmøntet midler fra såvel omstillingsreserven 
som forskningsreserven til og med 2021. KU har en forventning om også at modtage midler fra forskningsre-
serven i 2022 og har derfor tentativt videreført 200 mio. kr. i 2022 på forskningsmidler.  

Med FFL19 er bevillingsreformen indarbejdet ift. KU's uddannelsesindtægter, og uddannelsesbevillingerne er 
således omlagt. Der er indført nye uddannelseselementer; grundtilskud, studietilskud, beskæftigelsestilskud, 
kvalitetstilskud og øvrige faste uddannelsestilskud. Heltidsuddannelsestaksterne er i samme forbindelse re-
duceret med ca. 25 procent. Småfag (10,8 mio. kr.) er flyttet fra KU's finanslovsparagraf fra og med 2019 og 
placeret i en central pulje under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Internt på KU er uddannelsesind-
tægterne udmøntet til fakulteterne neutralt ift. eksisterende bevillingsmodel mhp. at bevare budgetsikkerhed 
for fakulteterne.  

Totalt set stiger KU's indtægter med 423,3 mio. kr. i perioden 2018-2022 (løbende priser). KU's finanslovsind-
tægter har en faldende profil på 189,8 mio. kr. fra 2018 til 2022 (løbende priser). Bevægelsen er sammensat 
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af dels et fald i uddannelsesindtægterne på 272,7 mio. kr., hvoraf 258,9 mio. kr. af denne nedgang er omprio-
riteringsbidraget, hertil kommer faldende STÅ og indkøbsbesparelsen, og dels et fald på forskningstilskud på 
knapt 30 mio. kr. som følge af omstillingsbidrag og indkøbsbesparelse. Modsat stiger basistilskud primært 
dels som følge af, at de administrative effektiviseringer med FFL19 er flyttet til uddannelse (87 mio. kr.) samt 
at forskningsbaseret myndighedsbetjening (23 mio. kr.) er flyttet tilbage til KU's finanslovsparagraf. 

Det samlede fald i finanslovsindtægterne modsvares af en forventning om, at de eksterne midler samlet sti-
ger med 538,2 mio. kr. fra 2018 til 2022. Stigningen er en følge af forventning til stigning i de eksterne forsk-
ningsmidler på baggrund af, at især de private fonde forventer at øge deres uddeling betragtelig. Hertil kom-
mer forøgelse af andre indtægter, hvor der forventes en stigning på godt 70 mio. kr. Heri er indregnet en 
stigning bl.a. som følge af, at KU har overtaget det veterinære beredskab fra 2020 med en forventet omsæt-
ning på 40 mio. kr. årligt. 

Der er i budgettet samlet afsat 80 mio. kr. på en central reserve, hertil kommer forventning om renteindtæg-
ter på 17 mio. kr. i alle årene. Reserven skal, dels sikre en økonomisk buffer hvorved strategiske initiativer i 
forbindelse med strategi 2023 kan understøttes (20 mio. kr.), dels er der en generel buffer (45 mio. kr.) til an-
dre strategiske initiativer, og endelig er der en buffer, der skal sikre, at der kan afregnes til fakulteterne, når 
uddannelsesindtægterne er endelig kendt, ift. "gammel bevillingsmodel" på uddannelsesområdet (15 mio. 
kr.). Ifm. implementeringen af bevillingsreformen med ændret takststruktur er fakulteterne blevet lovet 
samme finansieringsgrundlag som i den tidligere bevillingsmodel ved endelig opgørelse af STÅ-produktion i 
efteråret 2019. 
 

Strategi 2018-2023 

KU har i 2018 indledt en ny strategiperiode med Talent og Samarbejde – strategi 2023. Strategien er blevet 
taget vel imod på KU, og tilbagemeldingen fra KU's mange forsknings- og undervisningsmiljøer er, at strate-
gien sætter en god ramme og retning for deres arbejde. 

Den ny strategi har givet anledning til en systematisk og dialogbaseret implementeringsmodel, der sikrer op-
følgning på strategiens fokusområder. Det indebærer, at alle institutter og fakulteter arbejder med strategisk 
planlægning efter en fælles model, hvor institutter og fakulteter fastsætter fireårige målplaner og etårige 
handleplaner. Fakulteter og institutter har i 2018 i en involverende proces fastsat mål og ambitioner for fire år 
frem og aktiviteter, der skal sikre målopfyldelse for det kommende år. Hver enhed har således sin egen mål-
plan, men der er temaer, der går igen på tværs. Det gælder bl.a.: Rekruttering og fastholdelse af talent, digi-
talisering af forskning og uddannelse og forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter.  

Parallelt med fakulteter og institutters arbejde med mål- og handleplaner har rektoratet på samråd med de-
kanerne udvalgt en række tværgående strategi 2023-projekter. Projekterne kendetegnes ved at kalde på fæl-
les tværgående løsninger for at blive realiseret. Med bestyrelsens tilsagn blev seks strategi 2023-projekter 
igangsat i 2018. De seks projekter er om VIP karriereudvikling, digitalisering af uddannelserne, forskningsin-
tegrerende undervisningsaktiviteter, dataforskning, branding af et samlet universitet og en fælles sprogpoli-
tik.  

Med henblik på at indfri ambitionerne i strategien skal universitetets intellektuelle og økonomiske ressourcer 
samt infrastruktur udnyttes bedst muligt. En del af strategien er udvikling af de organisatoriske rammer og 
herunder den økonomiske styring. KU er derfor undervejs med at udvikle en ny budgetmodel, som vil blive 
implementeret gradvist frem mod 2023. 
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Eksterne midler 

Københavns Universitet har i 
en længere årrække haft en 
pæn vækst i de eksterne mid-
ler. Ifm. Finanslov 2016 blev de 
offentlige fonde beskåret og i 
den forbindelse satte det en 
dæmper på væksten. Vækstra-
ten forventes dog fra 2018 og 
frem at stige primært som 
følge af en forventning om øg-
ning i tildeling af midler fra 
private fonde. 

I budget 2019 forventes de 
eksterne midler samlet at ud-
gøre 3.295,4 mio. kr. for 2019 
og er 253,9 mio. kr. højere end 
prognosen for de eksterne 
indtægter ved 3. kvartal for 2018 (en stigning på 8,4 procent). 

Indtægterne fra den eksterne virksomhed genereres henholdsvis som Indtægtsdækket virksomhed (IV), Til-
skudsfinansieret forskningsvirksomhed (TFV), Retsmedicinske ydelser (RM) og Andre tilskudsfinansierede ak-
tiviteter (ATA).  

Samlet set har udviklingen i de eksterne midler en stigende profil. Årsagen skal tilskrives stigningen vedr. den 
tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. Modsat har Retsmedicin, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
samt Indtægtsdækket virksomhed en svagt faldende profil. 

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes i 2019 at udgøre 2.931,4 mio. kr., der forventes så-
ledes en vækst på 282 mio. kr. (10,6 procent) ift. prognosen ved 3. kvartal for 2018. I de efterfølgende år er 
væksten mere behersket. Samlet indfries ledelsens mål om gennemsnitlig 3 procent årlig vækst.  

Af figur 2 fremgår forventningen til 
KU's tilskudsfinansierede aktiviteter 
opdelt i forventede og konkrete, 
igangsatte projekter.  

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Sociali-
stisk  

Folkeparti, Alternativet og Enhedsli-
sten har den 2. november indgået en 
aftale om fordeling af forskningsreser-
ven med udmøntning af 1.394 mio. kr. 
til forskning og udvikling i 2019. Belø-
bet blev afsat i finanslovforslaget for 
2019 og er ca. 400 mio. kr. større end i 
2018. Der er tale om konkurrenceud-
satte midler, som vil tilfalde KU som 
eksterne midler, såfremt universitetet 
får del i dem.  

Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond er blevet tildelt henholdsvis 262 mio. kr. og 390 
mio. kr. Der henstår derfor i 2019 1.225,5 mio. kr. på puljen til Danmarks Frie Forskningsfond og 1.504,5 mio. 
kr. på puljen til Danmarks Innovationsfond. Ift. puljen i 2018 er puljen til Danmarks Innovationsfond således 

Figur 1. Udvikling i omsætning, samlede eksterne midler 2010-2022 

Figur 2. Forventning til omsætning, tilskudsfinansierede aktivi-

teter 2018-2022 
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477 mio. kr. større, og niveauet for Danmarks Frie Forskningsfond er 47 mio. kr. større. Det offentlig forsk-
ningsbudget er således stigende1, men endnu ikke på niveau med 2015 (med reduktionerne i de offentlige 
forskningsmidler på Finanslov 2016 var der et fald på ca. 600 mio. kr.). Der er tale om midler, som KU skal 
søge i konkurrence med andre institutioner. Ses der på de største private fonde, forventes uddelingsniveauet 
enten fastholdt eller øget. KU har erfaringsmæssigt hentet ca. 40 procent af den eksterne omsætning fra de 
offentlige konkurrenceudsatte midler.  

Det er KU's vurdering, at universitetet samlet set fortsat kan øge sin omsætning af eksterne forskningsmidler. 
Den øgede omsætning skal først og fremmest muliggøres ved et øget hjemtag af midler fra EU og især de 
private fonde, hvor uddelingsniveauet forventes øget der kommende år. Det øgede hjemtag fra de private 
fonde og EU skal ske fra et højt udgangspunkt. Over de sidste ti år er hjemtaget fra private kilder steget fra 
317.236 kr. i 2007 til 1.058.114 kr. i 2017, og hjemtaget fra EU er steget fra 133.323 kr. i 2007 til 313.492 kr. i 
2017. 

En prognose for det fremtidige hjemtag af EU-midler foretaget med udgangspunkt i de seneste år viser et 
øget hjemtag. Forventningen til vækst skyldes også, at budgettet for Horizon 2020 er stigende hen over 
årene. Det øgede EU-hjemtag skal bl.a. tilvejebringes ved i højere grad end hidtil at satse på projekter til at 
løse samfundsmæssige udfordringer, samtidig med at KU's historisk flotte hjemtag af midler fra søjlen for 
"Videnskabelig topkvalitet" fastholdes.  
Når der kigges på 2021 og tiden derefter, er der en vis usikkerhed knyttet til hjemtaget af EU-midler, idet den 
økonomiske ramme og det nærmere indhold for det kommende rammeprogram for forskning og innovation, 
Horizon Europe, der skal løbe i perioden 2021-2027, ikke er lagt fast endnu. Det forventes, at Horizon Europe 
vil indeholde en tydelig innovationsdimension, der vil være rettet mod virksomheder, og som KU vil få svæ-
rere ved at adressere. 

Et øget hjemtag kan desuden komme fra de statslige fonde, som der i regeringens forslag til finansloven for 
2019 og aftalen mellem regeringen og Folketingets øvrige partier om fordeling af forskningsreserven og øv-
rige forskningsprioriteringer i 2019 samlet er afsat flere midler til end på finansloven for 2018. Bl.a. er der af-
sat 180 mio. kr. til at etablere få, særligt fremragende forskningscentre, de såkaldte Pionercentre. 

Der arbejdes fortsat på at indhente flere overheadindtægter til dækning af følgeomkostninger i forbindelse 
med de eksternt finansierede projekter, og flere private fonde har meldt ud, at der med deres bevillinger 
også er støtte til universiteternes indirekte omkostninger. Hertil er der i forbindelse med arbejdet omkring ny 
budgetmodel også fokus på at øge den eksterne finansiering/dækning af de direkte og indirekte følgeom-
kostninger.  

KU har fokus på hjemtag af eksterne forskningsmidler og omsætning på tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed i det strategiske årshjul, herunder fakulteternes målplaner. KU er også ved at udarbejde en plan, der 
skal ruste universitetet til deltagelsen i Horizon Europe. Aktiviteterne i planen skal ligeledes indgå i det strate-
giske årshjul. 

Forskning 

Regeringen fastholder med FFL19, at det offentlige forskningsbudget udgør 1,00 procent af BNP. Forsknings-
tilskuddet består bl.a. af basisforskningsmidler fra forskningsreserven og af midler fra omstillingsreserven.  

Forskningstilskuddet er i 2019 på 3.001,6 mio. kr. og er på niveau med 2018. Regeringen har videreført den 
treårige bevillingssikkerhed på forskningsområdet, hvor der er udmøntet midler fra forskningsreserven frem 
til og med 2021 (forskningsmidlerne falder med godt 200 mio. kr. fra 2021 til 2022). KU har en forventning 
om, at regeringen indfrier dens intention om budgetsikkerhed på universiteterne, også i det flerårige per-
spektiv, hvorfor der tentativt er indarbejdet 200 mio. kr. i 2022. Der henstår hhv. 1.677,2 mio. kr. i 2021 og 
hele 3.480,4 mio. kr. i 2022 på forskningsreserven. 

                                                 
1 Det offentlig forskningsbudget var i 2018 22,5 mia. kr. (2019-niveau), i 2019 er det 22,9 mia. kr. 
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KU's basisforskningstilskud på finansloven bliver årligt reduceret med 2 procent i omstillingsbidrag. Midlerne 
overføres til ministeriets omstillingsreserve, hvor der er udmøntet midler i alle år. Med FFL19 bidrager KU til 
omstillingsreserven med 51,0 mio. kr., men får udmøntet 42,7 mio. kr. fra reserven i 2022. 

Uddannelse 

Fra budget 2018 til 2019 forventes uddannelsesindtægterne samlet at falde med 127,8 mio. kr. og med yder-
ligere 145,0 mio. kr. frem til 2022 primært som følge af de administrative effektiviseringer (-87 mio. kr.), der 
nu er en del af bevillingsreformen (teknisk omlægning) samt omprioriteringsbidrag på 2 procent (ca. 40 mio. 
kr. årligt). Takst-1-forhøjelsen på knap 70 mio. kr. årligt til KU videreføres med FFL19 ikke efter 2019. Det er 
KU's ledelses vurdering, at forhøjelsen vil blive forhandlet senest i forbindelse med FFL20, og forhøjelsen er 
derfor indarbejdet i budgettet.  

Der er indgået aftale om et nyt bevillingssystem på uddannelsesområdet fra 2019, som vil være afgørende 
for uddannelsesbevillingerne i fremtiden. Heltidsuddannelse er dog stadig afgørende for størstedelen af be-
villingerne i det nye system også, hvor der fra 2019-2022 ventes en nedgang i indtægter på ca. 90 mio. kr. 
Det skyldes bl.a. ovennævnte takstreduktioner samt forventning om faldende optag. Pga. dimensioneringen 
af kandidat- og bacheloruddannelser er det ikke muligt at kompensere for faldende uddannelsestakster ved 
at producere flere STÅ.  

Uddannelsesøkonomien er i øjeblikket præget af mange udefrakommende initiativer, hvis effekter KU endnu 
har begrænset viden om. Herunder flere elementer i bevillingsreformen samt udspil om fleksible universitets-
uddannelser. Det medfører usikkerheder i prognosticeringen af uddannelsesindtægterne.  

 

Udvikling i STÅ   

Der var i 2016 en betydelig stigning i optjente STÅ, 
både på KU og på de øvrige universiteter, som følge af 
studiefremdriftsreformen. Siden er antallet af STÅ fal-
det, men der er en tydelig tendens til, at de stude-
rende i gennemsnit optjener flere STÅ pr. år, særligt på 
kandidatuddannelserne.  

Figur 3 viser, at der også forventes et fald i STÅ-optje-
ningen fremover. Det er især på HUM og SCIENCE, der 
forventes en nedgang i STÅ-optjening, som bl.a. kan 
tilskrives dimensioneringen samt udfordringer med at 
fylde uddannelserne op på HUM. På SUND forventes 
der derimod en øget STÅ-optjening, hvilket bl.a. kan 
tilskrives en forventning om øget optag. Regeringen 
har øget loftet for optag på medicin gældende fra op-
taget i 2019, hvilket betyder højere forventet STÅ-op-
tjening på medicin fra 2020. 

STÅ-optjeningen er tæt koblet til optaget, hvor der indtil 2016 har været en pæn fremgang i sommeroptaget 
af bachelorstuderende, ikke mindst som følge af de politiske signaler om større optag. Med Finanslov 2016 
og endelig fastlæggelse af dimensionering er der nu politisk fokus på at begrænse adgangen til uddannelser, 
hvor ledigheden er høj. Det endelige bacheloroptag er på KU i 2018 6.642, hvor det i 2017 var 7.023. Det fal-
dende optag skyldes bl.a. den pålagte dimensionering og KU's krav om indførelse af 6,0-kravet fra 2018. Til 
gengæld er forventningen til bacheloroptag i 2019-2022 7.065 i alle år, dvs. at optaget forventes at fastholde 
niveauet. 

 

 

 

 

Figur 3. STÅ-udvikling 2018-2022 
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Ny bevillingsmodel på uddannelsesområdet 

Der blev i november 2017 indgået et bredt politisk forlig om en bevillingsreform, der vil være gældende fra 
2019. Reformen omfatter både universitetsuddannelser og de professions- og erhvervsrettede videregående 
uddannelser. KU's uddannelsesbevillinger vil fremover være sammensat af følgende elementer: 
 
Grundtilskud (25 procent) 
Grundtilskuddet er et fast fireårigt tilskud, som fastsættes til 25 procent af de senest opgjorte uddannelsestil-
skud til institutionen (regnskabstal for 2017). Grundtilskuddet genfastsættes i 2023, hvor 5 procent af grund-
tilskuddet afhænger af en samlet vurdering af opfyldelse af de strategiske rammekontrakter, og yderligere 5 
procent afhænger af resultaterne fra lærings-barometeret. 
 
Aktivitetstilskud (67,5 procent)  
Aktivitetstilskuddet udgør 67,5 procent og udmøntes som et årligt variabelt tilskud baseret på STÅ (studen-
terårsværk) og takst. De nuværende takster bliver nedjusteret med ca. 25 procent for at afspejle, at aktivitets-
tilskuddet udgør en mindre del af det nye bevillingssystem end i det nuværende. 
 
Resultattilskud (op til 7,5 procent) 
Halvdelen af resultattilskuddet består af et færdiggørelsestilskud, som udmøntes fuldt ud, hvis KU's gennem-
snitlige studietider er under normeret tid + tre måneder på hhv. BA og KA. Dette er reelt en stramning i for-
hold til studiefremdriftsreformen. Den anden halvdel af resultattilskuddet er et beskæftigelsestilskud. KU får 
fuldt beskæftigelsestilskud, hvis dimittenderne 12-23 måneder efter endt uddannelse har samme beskæfti-
gelsesfrekvens som resten af befolkningen fratrukket en konjunkturfaktor. Resultattilskuddene opgøres på 
institutionsniveau.  
 
Kvalitetstilskud  
Midler, der ikke udmøntes som resultattilskud, udmøntes som kvalitetstilskud. I 2019 og 2020 fordeles mid-
lerne i sektoren på baggrund af STÅ-optjening. Herefter er kvalitetspuljen underlagt politisk prioritering. Pul-
jen udmøntes som puljemidler. 
Det nye bevillingssystem betyder en drejning fra økonomisk rammestyring mod øget indholdsstyring. Uni-
versiteternes autonomi og råderum inden for den nuværende kerneforretning, f.eks. uddannelsesudvikling, 
begrænses, idet strategiske prioriteringer på uddannelsesområdet indarbejdes som økonomiske incitamenter 
i bevillingssystemet. 

 

Færdiggørelsesbonus og studietidsmodel 

Bevillingsreformen betyder, at færdiggørelsespuljen bliver nedlagt efter 2018, men der er fortsat krav om, at 
universitetssektoren lever op til kravet om studietidsreduktion fra studietidsmodellen. Hvis KU og resten af 
universiteterne ikke lever op til studietidsmodellens krav om reduktion af studietid, vil de oprindelige midler 
fortsat forsvinde ud af universitetssektoren. Der er således fortsat et krav om, at hele sektoren samlet set re-
ducerer studietiden frem mod 2020 med 4,3 måneder i forhold til niveauet i 2011. Det forventes, at redukti-
onskravet overholdes. 

Det nye bevillingssystem omfatter et færdiggørelseselement, hvor kravet til hurtig færdiggørelse er skærpet i 
forhold til studiefremdriftsreformen og studietidsmodellen. Puljen til færdiggørelsestilskud er dog væsentlig 
reduceret i forhold til den nuværende færdiggørelsesbonus.  

 

Nyt regeringsudspil "Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden" 

Regeringen offentliggjorde den 17. september uddannelsesudspillet "Fleksible uddannelser til fremtiden", 
hvis formål er at give universitetsstuderende større fleksibilitet med henblik på at løfte undervisningen og 
skabe en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.  
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Udspillet indeholder en række konkrete initiativer, som kan vise sig at have betydelig indflydelse på uddan-
nelseslandskabet og uddannelsesøkonomien. Det forventes at alle forslag vedtages, men de nærmere detal-
jer omkring det konkrete indhold og tidsperspektiver for implementering er endnu ukendte.  

Blandt udspillets initiativer er muligheden for at tage et-årige overbygningsuddannelser efter bachelorud-
dannelsen i stedet for de toårige kandidatuddannelser. Såfremt dette element bliver implementeret på KU, 
må det forventes at have en effekt på uddannelsesøkonomien, da det formodes, at en andel af de stude-
rende, der i dag ville tage en kandidatuddannelse, i stedet tager den et-årige overbygningsuddannelse. Det 
er nødvendigt at oprette helt nye kursusforløb til formålet, og det forventes at reducere volumen på de eksi-
sterende kursusforløb. 

Et andet initiativ i udspillet er udvidelse af retskravet til 3 år. Det kan potentielt have indflydelse på KU's ud-
dannelsesøkonomi, da der er mulighed for større fluktuationer i kandidatoptaget, f.eks. som følge af sam-
fundsmæssige konjunkturudsving.  

Herudover indeholder udspillet en række andre initiativer, f.eks.: 

• Udvidelse af erhvervskandidatordningen, så flere kandidatuddannelser kan tages på deltid ved siden af et 
fuldtidsjob. 

• Bedre mulighed for, at studerende kan bevæge sig ind på andre fagområder på deres kandidatuddannel-
ser. 

• Afskaffelse af hurtigstartsbonus på 1,082.  
• Flere undervisningstimer på udvalgte uddannelser.  

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget nærmere om de økonomiske konsekvenser for KU 
af udspillet, men KU er generelt positiv overfor langt de fleste forslag i udspillet. Der pågår et arbejde med at 
afklare KU's position ift. de specifikke forslag i udspillet, ligesom KU afventer mere konkret viden om hvert 
enkelt forslag. 

Personale 

Der forventes en stigning i det samlede lønforbrug på 129,0 mio. kr. i 2019 i forhold til prognosen ved 3. 
kvartal 2018 (løbende priser). Stigningen skal udelukkende henføres til den eksterne virksomhed (Tilskudsfi-
nansieret Forskning), hvor VIP-lønnen forventes at stige med 128,7 mio. kr. og har en stigende profil frem 
mod 2022. Stigningen er en konsekvens af en forventning om stigende vækst på Tilskudsfinansieret Forsk-
ningsvirksomhed. 

Lønomkostninger til Videnskabelige medarbejdere (VIP), der blandt andet omfatter Faculty-VIP, Ph.d. og 
post.doc. stiger med 130,6 mio. kr. fra forventningen til prognosen ved 3. kvartal 2018 svarende til 4,3 pro-
cent. De seneste års indsats for at øge antallet af fastansat videnskabeligt personale samt en øget aktivitet i 
relation til ansættelser i forbindelse med 2016-puljen blev afløst af status quo i 2016. Hertil opleves derud-
over fald fra 2016 til 2017 som følge af tilpasningerne i forbindelse med Finanslov 2016 på såvel faste VIP 
som Ph.d. Stigningen i VIP fra 2018 til 2019 skyldes stigende aktiviteter på Tilskudsfinansieret Forskningsvirk-
somhed. KU's ledelse vurderer, at fakulteternes forventninger til vækst på den Tilskudsfinansierede Forsk-
ningsvirksomhed er vel optimistisk og forventer således en vis forskydning mellem årene. 

Det teknisk-administrative personale (TAP) er i budget 2019 på niveau med prognosen for 3. kvartal 2018. 
Der forventes således status quo i TAP-udviklingen. 

Årene 2020-2022 er behæftet med betragtelig usikkerhed i såvel indtægtskilderne som omkostningsniveauet, 
som gør, at der fortsat kan blive behov for at justere på strukturen og forbruget af ressourcer lokalt, så der 
sikres balance mellem omkostninger og fremtidig indtægtsgrundlag i alle enheder. Jf. også den indledende 

                                                 
2 Bonussen ganger karaktergennemsnit med 1,08, hvis de studerende søger ind på en uddannelse indenfor 2 år efter, at 
de har færdiggjort deres ungdomsuddannelse. 
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omtale af de strukturelle underskud på i alt 182 mio. kr. i 2022, der pt. teknisk er neutraliseret i budgettet. 
Disse underskud vil alt andet lige nogle steder resultere i justeringer og tilpasninger. 

Bygningsområdet  

Det 10-årige bygningsbudget indeholder vedtagne beslutninger i forbindelse med KU's campusplaner og 
investeringsplaner. I budgettet er der taget højde for, at KU fortsat har behov for at nedbringe vedligeholdel-
sesefterslæbet og opnå en behovsdrevet vedligeholdelsessituation. Det er i budgettet forudsat, at Niels Bohr 
Bygningen overdrages i 2020 og at Statens Naturhistoriske Museum forventes overdraget i 2022. Projekterin-
gen af museet er i gang og indgår i den samlede fortætning i henhold til aktstykke 148 af den 22. juni 2006. I 
bygningsbudgettet er indarbejdet, at UniLab-puljen er opbrugt. UniLab-puljen blev bevilliget til Bygningssty-
relsen til at dække efterslæb på tilstanden i laboratorier på de danske universiteter generelt. Fremadrettet 
skal KU selv finansiere laboratoriemoderniseringer. 

Der er en række væsentlige opmærksomhedspunkter i bygningsområdets totaløkonomi i perioden 2018-
2028, som bl.a. omfatter et markant risikobillede på nybyggerierne på 133 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem, 
svarende til en potentiel huslejestigning på op mod 11 procent fra 2022 (jf. risikovurdering nedenfor) pga. 
stor usikkerhed på huslejen på primært Mærsk Tårnet og Niels Bohr Bygningen. Risikoen er ikke indregnet i 
budgettet. Der er samtidig usikkerhed omkring SEA-reformens indvirkning på huslejen fra 2020, hvor lejen vil 
blive fastsat på baggrund af Bygningsstyrelsens revurdering af bygningernes genanskaffelsesværdi, og en ny 
vedligeholdelsesmodel vil blive taget i brug. KU har modtaget de første vurderingsrapporter fra Bygningssty-
relsen, og vurderingerne her ligger 70-100 procent over det niveau, KU pt. betaler husleje efter. Københavns 
Universitet har gjort indsigelser vedr. denne vurderingsmetode, men Bygningsstyrelsen har fastholdt. 

Herudover er der usikkerhed om ejendomsskatter fra 2020 og frem som følge af SKAT's implementering af et 
nyt ejendomsvurderingssystem. Ejendomsskatterne er på baggrund heraf budgetteret til at stige ca. 9,5 mio. 
kr., svarende til en generel stigning på ca. 10 procent. 

Ovenstående opmærksomhedspunkter følges tæt, og virkningen af dem kan have stor indflydelse på KU's 
samlede økonomi. 

Risikovurdering 

Risikovurdering af indtægter og udgifter for budgetperioden 

Hovedkilderne til indtægter på KU er uddannelsesindtægter, tilskudsindtægter og projektindtægter.   

• Uddannelsesindtægter plejer at udvikle sig efter et bestemt mønster, der er lagt ind i frekvensrække-
modellen, der bruges til at prognosticere uddannelsesindtægterne. Studiefremdriftsreform, bevil-
lingsreformen, bortfald af Takst-1 og den ministerielle dimensionering giver markante usikkerheder 
og udfordringer med prognosticering af indtægterne i perioden 2019-2022. KU vurderer, risikoen 
kan være årlige fald på 2-3 procent i perioden 2019-2022 (høj usikkerhed). 

• Tilskudsindtægterne er med undtagelse af uddannelsesindtægterne relativt sikre. Der er dog usikker-
hed om fremtidig forskningstilskud i 2022, da der ikke med Finanslov 2019 er udmøntet midler fra 
forskningsreserven. KU forventer dog, at regeringen indfrier sin tidligere fremførte tilkendegivelse 
om budgetsikkerhed i det tre-årige perspektiv og har således tentativt indarbejdet 200 mio. kr. i 
2022. KU vurderer, risikoen kan være årlige fald på 1 procent i perioden 2018-2022 (lav usikkerhed). 

• Projektindtægterne har gennem de seneste år været pænt stigende med ca. 4-5 procent årligt. Fa-
kulteternes budgettering af de eksterne midler udviser fra budget 2018-2019 en pæn vækst på mere 
end 10 procent. I de efterfølgende år ses en mere stabil vækst på 2-3 procent årligt. Der er fuld fokus 
på de eksterne midler, og udviklingen følges nøje (høj usikkerhed). 

På omkostningssiden er løn og øvrig drift relativt stabile, derfor knytter risici sig primært til huslejeudgifter i 
forbindelse med nybyggerier. 

• I budget 2019 bruges 57 procent af KU's samlede omkostninger til løn. Det vurderes, at risici for 
øgede lønomkostninger ud over det budgetterede er begrænsede. KU vil i videst muligt omfang 
undgå generelle personaletilpasninger inden for det videnskabelige personale, da det kræver en vis 
kontinuitet at drive et universitet og kan svække KU's evne til international rekruttering på et stærkt 
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specialiseret marked. Omvendt kan KU komme til at stå med et behov for at tilpasse lønomkostnin-
gerne som følge af lokale strukturelle ubalancer i de kommende år bl.a. som følge af faldende ud-
dannelsesindtægter. KU vurderer, risikoen kan være en årlig stigning på 0,1 procent i 2018-2022 (lav 
usikkerhed). 

• I budget 2019 er 41 procent drifts- og bygningsomkostninger af de samlede omkostninger. Byg-
ningsomkostninger er generelt langsigtede og kan ofte ikke tilpasses hurtigt. Der er fortsat væsent-
lige uafklarede risici knyttet til Mærsk Tårnet og Niels Bohr Bygningen og de øvrige byggeprojekter 
(f.eks. UNILAB), som opføres til KU. Den samlede risiko er pr. november 2018 estimeret til ca. 2.115 
mio. kr. i anlægsudgift, svarende til en huslejefordyrelse på ca. 133 mio. kr., som ikke er indarbejdet i 
budgettet. Risikovurderingen er baseret på et aktuelt skøn for prisoverskridelser, som ikke er god-
kendt af bestyrelsen. Skønnet er baseret på konkrete observationer og korrespondancer (bedste 
bud). Det bemærkes, at området er under afklaring, da KU's største nybyggerier er overført til Vejdi-
rektoratet. KU vurderer, at der er risiko for en huslejestigning på op mod 11 procent fra 2022 og frem 
(høj usikkerhed). 

Såfremt alle de nævnte risici indtræffer samtidigt, kan KU stå med et indtægtsfald på 700 mio. kr. i perioden 
2019-2022 og en stigning i omkostninger på ca. 673 mio. kr. i 2019-2022. Samlet beløber risici sig i perioden 
2019-2022 til 1.373 mio. kr., svarende til 15,1 procent af den forventede omsætning i 2019. Med et langsigtet 
fleksibelt egenkapitalmål på 7,5 procent af omsætningen, svarende til 681 mio. kr. i 2022, vil KU's fleksible 
kapital kunne dække risici i 2 år. KU's faktiske fleksible kapital forventes at udgøre 1.229 mio. kr. med udgan-
gen af 2018, hvilket svarer til, at kapitalen kan dække risici i godt 3 år.  
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BILAG 

BILAG 1.  Resultatbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mio. kr.

Budget          
2018

Prognose 
 2018-Q3

Budget          
2019

Budget          
2020

Budget          
2021

Budget          
2022

Uddannelsesindtægter 2.049,6 2.047,0 1.921,8 1.874,3 1.809,7 1.776,8
Forskningstilskud 2.995,9 2.989,2 3.001,6 2.990,5 2.982,0 2.969,7
Basistilskud 309,4 354,2 440,1 436,7 429,0 419,5
Eksterne midler 2.932,4 3.041,5 3.295,4 3.363,8 3.420,7 3.470,6
Bygningsrelaterede indtægter 74,9 77,6 79,3 79,3 77,9 77,8
Andre indtægter 300,2 376,4 354,2 379,3 374,8 371,2

Indtægter 8.662,4 8.885,8 9.092,5 9.124,0 9.094,0 9.085,7

Løn - VIP 3.068,6 3.025,9 3.156,5 3.196,3 3.276,3 3.297,8
TAP - Løn (AS og FU) 1.995,6 2.054,3 2.052,5 2.005,9 1.953,6 1.937,0

 Løn i alt 5.064,2 5.080,2 5.209,1 5.202,2 5.229,9 5.234,8
Bygningsdrift 1.804,5 1.865,4 1.891,2 2.017,5 1.979,5 1.997,6
Øvrig drift 1.536,5 1.643,2 1.838,0 1.834,9 1.813,1 1.767,1
Afskrivninger 133,5 125,4 146,7 158,4 167,0 183,1
Drift i alt 3.474,5 3.634,0 3.875,8 4.010,7 3.959,6 3.947,8
Ordinære driftsomkostninger i alt 8.538,7 8.714,1 9.084,9 9.212,9 9.189,5 9.182,6

Resultat før finansielle poster 123,7 171,6 7,6 -88,8 -95,4 -96,9

Finansielle poster 15,0 18,3 17,0 17,0 17,0 17,0

Årets resultat 138,7 189,9 24,5 -71,8 -78,4 -79,9

Takst-1 forhøjelsen er videreført efter 2019
Det forudsættes, at nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven videreføres efter 2021. Her tentativt 200 mio. kr. i 2022.
Administrative effektiviseringer(der før var en del af 'Basistilskud' ) er fra FFL2019 indarbejdet under uddannelsesindtægter.
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Indtægter 

På indtægtssiden tilvejebringes universitetets samlede økonomiske råderum primært via 3 hovedkilder: 1) 
Finanslovstilskud inkl. uddannelsesindtægter, 2) Eksterne midler og 3) øvrige indtægter. 

Specifikation af indtægter 

 

Budget Budget (BO1) (BO2) (BO3)
2018 2019 2020 2021 2022

mio kr. 2018-niveau 2019-niveau 2019-niveau 2019-niveau 2019-niveau

Heltidsuddannelse 1) 1.753,2 1.235,2 1.201,9 1.166,3 1.145,1

Grundtilskud 2) 0,0 465,0 455,7 446,6 437,7

Deltidsuddannelse 15,0 14,0 13,9 13,8 13,7

Færdiggørelsesbonus (bachelor og kandidat) 2) 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Studietilskud 2) 0,0 58,0 56,4 54,7 53,6

Beskæftigelsestilskud 2) 0,0 52,7 51,2 49,7 48,8

Kvalitetstilskud 2) 0,0 17,8 17,8 0,0 0,0

Øvrige faste uddannelsestilskud 2) 0,0 11,8 11,7 11,5 11,3

Fripladser og stipendier 12,8 12,4 12,1 11,9 11,7

Udvekslingsstuderende 13,6 12,8 12,7 12,5 12,2

Småfag 3) 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige uddannelsestilskud fra UFM og UVM 4) 73,6 42,1 40,8 42,8 42,8

Uddannelsestilskud 2.049,6 1.921,8 1.874,3 1.809,7 1.776,8

Forskningstilskud 2.995,9 3.001,6 2.990,5 2.982,0 2.769,7

 - Herunder glob. midler til ph.d. og post.docs 394,1 394,1 394,1 394,1 394,1

Omstillingsreserven 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven 6) 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Forskningstilskud 2.995,9 3.001,6 2.990,5 2.982,0 2.969,7

Øvrige formål 397,1 417,0 413,6 405,8 396,4

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 7) 0,0 23,1 23,1 23,1 23,1

Administrativ effektiviseringer 8) -87,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Basistilskud fra UFM 309,4 440,1 436,7 429,0 419,5

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.592,7 2.931,4 3.017,7 3.097,4 3.157,9

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 63,2 85,2 71,4 55,3 45,1

Retsmedicinske ydelser 195,2 196,5 194,2 190,6 190,6

Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed 81,3 82,3 80,5 77,4 77,0

Eksterne midler9) 2.932,4 3.295,4 3.363,8 3.420,7 3.470,6

Fremleje, driftsrefusioner mv. 74,9 79,3 79,3 77,9 77,8

Bygningsrelaterede indtægter 74,9 79,3 79,3 77,9 77,8

Salg af varer og tjenester 167,2 167,1 161,6 159,6 154,3

Øvrige indtægter 133,0 187,1 217,7 215,2 216,9

Andre indtægter10) 300,2 354,2 379,3 374,8 371,2

Indtægter i alt 8.662,4 9.092,5 9.124,0 9.094,0 9.085,7

1) KU benytter egen prognose i forhold til uddannelsesindtægterne. TAKST-1 forhøjelsen er videreført efter 2019.  
2) Med FFL19 og bevillingsreformen er der sket omlægning af uddannelsesindtægterne. Der er oprettet nye tilskudstyper, som bl.a. erstatter 
bonus.
3) Er med FFL19 flyttet til central pulje under UFM. KUs forventning er stadig at få midlerne. Er pt. budgetteret under 'øvrige indtægter' 
4) 'Øvrige uddannelsestilskud' er midler fra Undervisningsministeriet (UVM) samt midler fra Styrelsen for institutioner og uddannelesesstøtte 
(SIU), som overføres til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Midlerne er budgetteret af fakulteterne. Med FFL19 og bevillingsreformen
er der flyttet midler til hhv heltidsuddannelse og øvrige formål vedr. Tandplejeruddannelsen under Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 
(SKT) (ca. 21 mio. kr.).   
5) Omstillingsreserven er udmøntet i alle år.
6) Det forudsættes at nye basisforskningsmidler på ca. 200 mio. kr. videreføres efter 2021.Forventes udmeldt ifm. FFL20.
7) Forskningsbaseret myndigehedsbetjening til SCIENCE er med FFL19 tilbageført til KU's egen finanslovparagraf. 
8) Administrative effektiviseringer er med FFL19 indarbejdet  som en negativ regulering i uddannelsesindtægterne.
9) Eksterne midler er baseret på fakulteternes egen indmeldinger. 
10) 'Andre indtægter' er baseret på fakulteternes egen indmeldinger.
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I figur 4 er indtægtskilderne illustreret.   

Finanslovstilskud 

Den væsentligste del af KU's indtægter stammer 
fra finansloven. Finanslovsindtægterne består 
dels af aktivitetsafhængige tilskud (uddannelses-
indtægter), hvorved der kan opstå usikkerhed 
omkring tilskuddets størrelse som følge af æn-
dret produktion og/eller takstfastsættelse dels af 
forsknings- og basistilskud, hvor der er en noget 
større sikkerhed om tilskuddenes størrelse. Til 
gengæld er disse ofte udsat for besparelser og 
styret af politiske forhandlinger sent i budget-
processen.  

 

Figur 4. Indtægtskilder, budget 
 

Uddannelsesindtægter 
Prognosen er beregnet på baggrund af antallet af optagne studerende pr. 1. oktober 2018, de eksisterende 
studerende samt forventninger til deres adfærd i form af beståede eksaminer. Budgettet er baseret på den 
forventede STÅ-produktion, som har været i høring og til justering på fakulteterne. 

Uddannelsesindtægterne er afhængig af den endelige STÅ-produktion, hvorfor der er usikkerhed forbundet 
med midlerne. Den forventede STÅ-produktion i 2018 er opjusteret med 112 STÅ siden budget 2018. Gene-
relt har STÅ-prognosen på det korte sigt været rimelig pålidelig. Pga. studiefremdriftsreformen og dimensio-
neringen har det dog i de seneste par år været svært at forudse de studerendes adfærd. Som beskrevet ind-
ledningsvis er uddannelsesøkonomien fortsat præget af nye udefrakommende initiativer, hvis effekter KU 
endnu har begrænset viden om, og som medfører usikkerheder i prognosticeringen af uddannelsesindtæg-
terne (elementer i bevillingsreformen samt udspil om fleksible universitetsuddannelser).   

I det flerårige perspektiv forventes lavere STÅ-produktion, hvilket primært er et udtryk for dimensionering af 
en række uddannelser. Uddannelsesindtægterne falder i budgetårene primært pga. omprioriteringsbidraget, 
men også til dels pga. faldet i antallet af STÅ. Hertil kommer besparelserne som følge af Statens indkøbspro-
gram. 

Småfagstilskuddet er med FFL19 blevet fjernet fra KU's finanslovparagraf og flyttet til en centrale pulje under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. I 2019 udgør den samlede pulje 16,8 mio. kr. og fordeles mellem in-
stitutioner, der udbyder små humanistiske fag af særlig national betydning. Regeringen har i efteråret 2018 
nedsat et småfagsråd (KU er repræsenteret i rådet), som vil komme med anbefalinger til, hvilke fag der er 
omfattet af ordningen. På denne baggrund vil uddannelses- og forskningsministeren træffe beslutning om 
fordeling af puljen. På KU er midlerne (11 mio. kr.) hidtil direkte tilgået HUM. KU forventer stadig at få andel i 
disse midler. Disse er pt. indarbejdet med 11 mio. kr. under "øvrige indtægter". 

Ud over den ordinære STÅ-produktion genererer KU også uddannelsesindtægter for deltidsuddannelse og 
ind- og udrejsestuderende. KU har også diverse uddannelsesaktiviteter finansieret af Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet (UFM), som ligger udenfor § 19.2 (Forskning- og Universitetsuddannelser) samt uddannel-
sesproduktion fra Undervisningsministeriet (UVM).  Disse aktiviteter er prognosticeret af fakulteterne og ind-
går som en del af "Uddannelsesindtægter". KU's erhvervsrettede uddannelse (klinikassistentuddannelse) har 
ved FL19-forhandlingerne fået fjernet omprioriteringsbidraget fra 2019. Tandplejeruddannelsen er med bevil-
lingsreformen blevet en integreret del af KU's finanslovparagraf og dermed en del af det almindelige heltids-
uddannelsestilskud. Der er derfor flyttet 21,4 mio. kr. fra øvrige uddannelsestilskud til heltidsuddannelse. 

 

Forskningstilskud 
KU's forskningstilskud er i 2019 3.001,6 mio. kr. og er er på niveau med 2018.  

KU's forskningstilskud falder på FFL2019 med godt 200 mio. kr. fra 2021 til 2022. Årsagen er, at der ikke er 
udmøntet midler fra forskningsreserven i 2022. Som tidligere nævnt henstår hhv. 1.677,2 mio. kr. i 2021 og 
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hele 3.480,4 mio. kr. i 2022 på forskningsreserven. Det er KU's forventning, at midlerne udmøntes til KU ved 
FFL20, og på denne baggrund er der videreført 200 mio. kr. på basisforskning i 2022. 

Forskningstilskuddet reduceres stadig med 2 procent årligt til omstillingsreserven, som returneres til sektoren 
(med FFL19 bidrager KU til omstillingsreserven med 51,0 mio. kr., men får udmøntet 42,7 mio. kr. fra reserven 
i 2022). Forskningstilskuddet falder med knapt 30 mio. kr. fra 2019 til 2022 (indkøbsbesparelse og omstil-
lingsbidrag). 

 
Basistilskud  
KU's basistilskud dækker dels over Øvrige formål og Forskningsbaseret myndighedsbetjening.   

Finanslovens tilskud til Øvrige formål dækker bl.a. tilskud til bygningsvedligeholdelse, tilskud til ejendoms-
skatter, tilskud til universitetets museer og samlinger, biblioteker m.m. Derudover er tilskuddet omfattet af 2 
procents omprioriteringsbidrag. Øvrige formål stiger fra 2018 til 2019 med 11 mio. kr., der har på FFL19 væ-
ret diverse justeringer mellem de forskellige formål, men Øvrige formål er bl.a. tilført midler som følge af ud-
rulning af energiafgiftsgodtgørelse samt midler til nationalt center for fremmedsprog.  

KU udfører Forskningsbaseret Myndighedsbetjening for Fødevareministeriet vedr. opgaver i relation til føde-
vareøkonomi. Derudover udføres for Miljøministeriet bl.a. opgaver vedr. skovovervågning. På FFL19 er der 
tilbageført 23 mio. kr. til myndighedsbetjening på KU til KU's finanslovparagraf. Midlerne tilgår SCIENCE.  

Basistilskud har til og med budget 2018 været underlagt en årlig administrativ besparelse på 88 mio. kr., som har 
til hensigt at sikre en fortsat effektivisering af det administrative område. Med FFL19 og bevillingsreformen er de 
administrative besparelser frem over indarbejdet som en (negativ) regulering af uddannelsesindtægterne. 

Eksterne midler  

De eksterne midler tilfalder den enkelte optjenende enhed. 
De bidrager til den almindelige virksomhed (AV) via over-
head/administrationsbidrag. Siden 2008 er alt optjent over-
head tilfaldet det enkelte fakultet. Indtægterne fra den eks-
terne virksomhed genereres hhv. som Indtægtsdækket virk-
somhed (IV), Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TFV), 
Retsmedicinske ydelser (RM) og Andre tilskudsfinansierede 
aktiviteter (ATA). 

Alle eksterne midler er budgetteret af fakulteterne. Der for-
ventes i 2019 eksterne midler for i alt 3.295,4 mio. kr., hvilket 
er 253,9 mio. kr. højere end prognosen for 2018 ved 3. kvartal. 

Indtægtsdækket virksomhed (IV) forventes at falde med 2,8 
mio. kr. fra prognosen ved 3. kvartal for 2018 til budget 2019 (3,2 procent). Retsmedicin forventes af falde 
med 2,6 mio. kr. (1,3 procent). 

Den tilskudsfinansierede forskning udviser en stigning på 282,1 mio. kr. (10,6 procent) fra prognosen ved 3. 
kvartal for 2018 til budget 2019. Modsætningsvis falder Andre tilskudsfinansierede aktiviteter med 23,0 mio. 
kr. (21,3 procent), primært pga. indregning af aptering af Mærsk-bygningen som slutter i 2018 (20,1 mio. kr.).  

 

Figur 5. Omsætning fordelt på delregnskaber 

 

Øvrige indtægter 

Bygningsrelaterede indtægter 
De bygningsrelaterede indtægter knytter sig til KU's udlejning af lokaler til eksterne lejere. Ud over husleje-
betaling indgår diverse driftsindtægter forbundet med disse lejemål, da KU opkræver ejendomsskat og bi-
drag til vedligeholdelse. 
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Andre indtægter 
KU's Andre indtægter består primært af salg af varer og tjenester, kompendier, deltagerbetaling samt øvrige 
indtægter. Der er en vis usikkerhed forbundet med budgetteringen af Øvrige indtægter, som stiger hen over 
årene. Andre indtægter budgetteres af det decentrale niveau. Fra 2020 overtager KU sammen med Statens 
Serum Institut den forskningsbaserede myndighedsbetjening ift. udbrud af farlige husdyrssygdomme under 
Fødevarestyrelsen. Der er tale om et økonomisk omfang på godt 40 mio. kr. årligt. KU afventer udmelding fra 
Fødevarestyrelsen ift. konkret håndtering af midlerne (Almindelig Virksomhed eller Tilskudsfinansieret Forsk-
ning). Indtil denne afklaring foreligger er midlerne budgetteret under "Andre indtægter". 

Ordinære driftsomkostninger  

Institutterne har foretaget konkret budgettering 
af udgifterne i 2019. Sammenholdt med forvent-
ningerne til investeringsomfanget og ændring i 
feriepengehensættelse er fakulteternes konsoli-
derede budgetter korrigeret, så de optræder 
omkostningsbaseret. De ordinære driftsomkost-
ninger forventes at ligge på 9.084,9 mio. kr. i 
2019.  
 
 

Figur 6. Samlede omkostninger, budget 2019 

Lønomkostninger 
De samlede lønomkostninger er budgetteret til 
5.209,1 mio. kr. i 2019. Lønomkostningerne udgør 57,3 procent af de samlede ordinære omkostninger. Løn-
nen er fordelt på løn til videnskabeligt personale (VIP) og teknisk-administrativt personale (TAP), hvoraf VIP 
lønnen udgør 60,6 procent af de samlede lønomkostninger og den samlede TAP-løn udgør 39,4 procent.  

De samlede lønomkostninger er budgetteret 128,9 mio. kr. højere end ved prognosen for 2018 ved 3. kvartal 
(løbende priser). Stigningen skal tilskrives en forventes vækst på den eksterne virksomhed, hvor der forventes 
en stigning på 124,8 mio. kr. i 2019 i forhold til prognosen ved 3. kvartal 2018. Løn på den ordinære virksom-
hed forventes at være på niveau med prognosen for 2018 ved 3. kvartal (løbende priser). Der er dog generelt 
knyttet stor usikkerhed til fordelingen mellem løn og drift, ikke mindst i den eksterne virksomhed, hvor 
endnu ikke realiserede projekter skal estimeres og budgetteres.  
 
Bygningsdrift og øvrig drift 
Driftsomkostninger er samlet budgetteret til 3.875,8 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 241,8 mio. kr. ift. 
prognosen for 2018 ved 3. kvartal 2018 (løbende priser). Driftsomkostninger udgør 42,7 procent af de ordi-
nære omkostninger og omfatter bygningsdrift, øvrig drift og afskrivninger.  

Der er budgetteret med bygningsrelaterede omkostninger på 1.891,2 mio. kr. ekskl. afskrivninger i 2019. Fra 
og med budget 2014 er 50 procent af huslejen og ejendomsskatterne udlagt til fakulteterne. I 2019 er fakul-
teternes andel af huslejebetalingen på 541,9 mio. kr. Omvendt får fakulteterne tilført en øremærket afsætning 
til huslejeudgiften på 537,8 mio. kr. Den øremærkede afsætning til husleje er ikke identisk med den andel af 
huslejen, som fakulteterne bliver opkrævet i huslejebetaling. Differencen skyldes dispositioner foretaget af 
fakulteterne, der har indflydelse på deres husleje. Det kan være nye lejemål, ændringer i udlejning, ophør af 
lejemål som følge af fortætning etc. Udgangspunktet for fastsættelsen af omkostninger til husleje og dermed 
størrelsen af den øremærkede afsætning til husleje tager afsæt i de gældende campusplaner, dvs. at der kan 
forekomme ændringer i udlægningen, hvis disse allerede indgår i campusplanerne. 

Bygningsomkostningerne er nærmere beskrevet i bygningsbudgettet, jf. bilag 4. 

 

 
 
 
 



                           
  
  
                                                                                

                                                                                                                                        16 

Afskrivninger  
Afskrivningerne i 2019 er baseret 
på den eksisterende aktivmasse 
og på det forventede investe-
ringsomfang i 2019. I årene 2020-
2022 er afskrivningerne beregnet 
i forhold til den eksisterende ak-
tivmasse og det forventede inve-
steringsomfang 2020-2022. 

 

Investeringsomfanget er estimeret af fakulteterne. Bruttoinvesteringerne fordeler sig gennemsnitligt med ca. 
37 procent til forsøgsudstyr og -maskiner, ca. 50 procent til bygningsrelaterede investeringer, ca. 10 procent 
til it-investeringer samt ca. 3 procent til øvrige investeringer (inventar og transportmateriel) henover perio-
den. De bygningsrelaterede investeringer er estimeret af Campus Service og angår hovedsageligt laboratori-
erenoveringer, energibesparende foranstaltninger, fjernvarmetilslutning og aptering af nybyggerier i årene 
2018-2022. 

Fakulteternes indmeldinger viser et stigende investeringsniveau fra 2018-2020 og så svagt faldende frem 
mod 2022. Nye estimeringer baseret på mere sikker viden frem mod 2022 vil formentlig vise et større inve-
steringsniveau end det, der fremgår af oversigten. 

Med FFL18 blev der på ministerområdet fastsat en samlet investeringsramme på 3,1 mia. kr. årligt for en fir-
årige periode for sektoren. Rammen skal dække såvel de investeringer, som foretages lokalt på den enkelte 
institution som de investeringer i nybyggeri m.v., som Bygningsstyrelsen gennemfører for institutionerne. 
Med FFL19 beskæres rammen med 10 procent i 2022, og konkret er rammen for sektoren for 2019 og 2020 
pt. overskredet med godt 200 mio. kr. Det er usikkert, hvilke konsekvenser det vil have, hvis det samlede ni-
veau ikke reduceres. KU har pt. indmeldt egne investeringsbehov på omkring 310 mio. kr. årligt, men der er 
som nævnt ovenfor stor usikkerhed ift. tidsforskydninger som følge af forsinkelser i byggerierne, hvilket gør 
det svært at forudsige investeringsprofilerne for KU i kombination med, at KU ikke har indsigt i behov/ønsker 
om træk på den samlede ramme fra de øvrige institutioner inden for sektoren. KU er løbende (tre gange år-
ligt) i dialog med Styrelsen om investeringsniveauet. 

Afskrivninger 2018-2022 

mio kr. 2018 B2019 2020 2021 2022

Bruttoinvesteringer 254,5 292,6 342,2 267,0 250,7
Donationsneutralisering 65,1 86,1 89,3 65,4 62,4
Nettoinvesteringer 189,5 206,5 252,9 201,6 188,3

Bruttoafskrivninger 246,5 268,1 276,8 276,6 273,9
Donationsneutralisering 113,0 121,5 118,4 109,7 90,8
Nettoafskrivninger 133,5 146,7 158,4 167,0 183,1
Note: På grund af afrundinger afviger totalen for nettoinvesteringer og nettoafskrivninger fra delsummerne. 
Forskellen mellem brutto- og nettoafskrivninger skyldes donationsneutraliseringen, der i stedet påvirker 
donationsforpligtelsen på balancen.

Finansielle poster (renteindtægter/-udgifter), netto 

Der er i 2019 budgetteret med finansielle poster på 17,0 mio. kr. i indtægter svarende til et afkast på 0,8 pro-
cent. 

Budgettet for 2019 er fastlagt med udgangspunkt i budget 2018. Kapitalforvalterne3 har p.t. estimeret et af-
kast på 18,3 mio. kr. for hele 2018, som de dog angiver er forbundet med stor usikkerhed grundet uroen på 
kapitalmarkederne. 

 

 

  

                                                 
3 Der er fra 1. juni 2017 indgået porteføljeaftaler med tre kapitalforvaltere (Nykredit, SEB og Sydbank) om investering i 
min. 75 procent stats- og realkreditobligationer og maks. 25 procent andre aktivklasser (aktier, virksomhedsobligationer 
eller lign.). Det langsigtede glidende gennemsnit for de øvrige aktiver skal være 12,5 procent over en 4-årig periode. 
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BILAG 2.  Balancebudget 
Med udgangspunkt i 3. kvartalsrapport for 2018 er der opstillet et balancebudget for den resterende del af 
2018 samt for 2019. 

 

 Forventet Forventet
Primo ultimo ultimo

mio.kr. 2018 2018 2019

Immaterielle anlægsaktiver 50,9 51,2 48,1
Materielle anlægsaktiver 1.157,6 1.229,4 1.256,8
Finansielle anlægsaktiver 715,4 840,4 999,2
Anlægsaktiver i alt 1.924,0 2.121,0 2.304,2

Tilgodehavender 1.138,3 1.250,0 1.250,0
Kortfristede obligationer 2.105,9 2.123,0 2.141,0
Likvide beholdninger 1.169,9 982,0 946,0
Omsætningsaktiver i alt 4.414,1 4.355,0 4.337,0

Aktiver i alt 6.338,1 6.476,0 6.641,2

Teknisk egenkapital * 933,1 1.058,1 1.216,8
Fleksibel egenkapital (overført overskud) 1.038,3 1.228,2 1.252,7
Egenkapital 1.971,3 2.286,3 2.469,5

Hensatte forpligtelser 51,3 52,0 55,0

Langfristede gældsforpligtelser 269,7 229,0 197,0
Kortfristede gældsforpligtelser 4.045,7 3.908,7 3.919,6
Gældsforpligtelser 4.315,4 4.137,7 4.116,6

Passiver i alt 6.338,1 6.476,0 6.641,2

* Teknisk egenkapital 1.151,8 mio. kr. ultimo 2019 består af reguleret egenkapital (startkapital pr. 1/1-2005) på 
243,3 mio. kr. og reserveret egenkapital i form af gældsbreve i alt 689,8 mio. kr. primo 2018, der forventes forøget 
med 65 mio. kr. vedr. universitetstorvet på Karen Blixens Plads og 60 mio. kr. vedr. SNM i 2018 og med yderligere 
158,75 mio. kr. vedr. SNM i 2019.

Aktiver 

Anlægsaktiver 

Samlet forventes immaterielle og materielle anlægsaktiver at blive forøget med 24,3 mio. kr. som følge af, at 
de samlede investeringer anslås til 292,6 mio. kr., mens bruttoafskrivningerne er budgetteret med 268,1 mio. 
kr. i 2019. Donerede investeringer forventes at udgøre 86,1 mio. kr. og donationsafskrivningerne 121,5 mio. 
kr. i 2019.  

De finansielle anlægsaktiver (gældsbreve fra staten) forventes forøget med 158,75 mio. kr. i 2019 vedr. Sta-
tens Naturhistoriske Museum (SNM). I 4. kvartal 2018 forventes en tilsvarende forøgelse på 60 mio. kr. vedr. 
SNM og en forøgelse på 65 mio. kr. vedr. universitetstorvet på Karen Blixen Plads. 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender på i alt 1.250,0 mio. kr. ultimo 2019 består primært af tilgodehavender vedr. eksterne pro-
jekter på 700,0 mio. kr. 

De likvide beholdninger og investeringerne i kortfristede værdipapirer forventes samlet at udgøre 3.087,0 
mio. kr. ultimo 2019, og beholdningen forventes samlet set at falde med 18,0 mio. kr. i 2019 fra 3.105,0 mio. 
kr. ultimo 2018.  

Reduktionen af de likvide beholdninger i 2019 på trods af et forventet overskud på 24,5 mio. kr. skyldes pri-
mært et fortsat højt investeringsniveau på 206,5 mio. kr. i 2019, som ikke er finansieret via donerede projek-
ter. Desuden forventes større udbetalinger i 2019 til Bygningsstyrelsen vedr. SNM-byggeriet end KU får ind-
betalt fra fondene. 

Der kan endvidere forventes betydelige udsving i de likvide midler gennem året, og fordelingen kan ændre 
sig mellem investering i værdipapirer og likvide midler. 
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Passiver 

Egenkapitalen 4 

KU's egenkapital defineres i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning og Årsregnskabslo-
ven som forskellen mellem KU's ejendele (aktiver) og KU's gæld (fremmedkapital).  

KU definerer egenkapitalen i to lag: "Teknisk kapital" er regnskabstekniske poster som følger af lovkrav til ka-
pitalen eller af, at KU udviser sin ejerandel af bestemte aktiver (f.eks. anlæg og likvider) og "fleksibel kapital" 
er regnskabsposter som følger af de løbende overskud/underskud i resultatopgørelsen.  

Det langsigtede mål for en passende størrelse af KU's egenkapital er defineret til, at den fleksible kapital skal 
udgøre 7,5 procent af omsætningen. Den samlede egenkapital ("teknisk" og "fleksibel" kapital) kan således 
godt være større end 7,5 procent af universitetets omsætning. 7,5 procent af den forventede omsætning i 
2019 svarer til 682 mio. kr. og i 2022 svarer det til 681 mio. kr. Målet bør ikke ses som en automatisk meka-
nisme, men som et ledelsesmæssigt pejlemærke for at træffe beslutninger, der rettidigt kan sikre op-/ned-
sparing afhængigt af risici i KU's økonomi og investeringsbehov. 

KU's tekniske egenkapital forventes at udgøre 1.058 mio. kr. ultimo 2018. Dette er en stigning i forhold til 
2017 på 125 mio. kr., idet der forventes optaget nye gældsbreve vedr. universitetstorvet på Karen Blixens 
Plads (65 mio. kr.) samt vedr. SNM (60 mio. kr.). Endvidere forventes yderligere nye gældsbreve vedr. SNM i 
2019 på 159 mio. kr., således at den tekniske egenkapital ultimo 2019 udgør 1.217 mio. kr. 
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Prognose for udvikling i KU's opsparing 
(baseret på årsregnskab 2017, Q3 2018, B19 samt BO2020-2022)

Opsparing central incl. Strategi 2023 Opsparing FAK (forventet)

Teknisk egenkapital Årets resultat

Langsigtet opsparingsmål (7,5% af omsætning)
Note: B2019 - 2022, som besluttet ved Budget 2019. Der vil kunne trækkes 30 mio. kr. pr. år fra 2019-2022 på den centrale opsparing til Strategi
2023, ialt 120 mio. kr.
SNM finaniseres med 300 mio. kr. over 30 år. Dvs. 10 mio. kr. pr. år fra 2022, fordelt med 5 mio. fra den centrale opsparing og 5 mio. kr. fra den
decentrale opsparing.

KU's fleksible kapital forventes at udgøre 1.228 mio. kr. ultimo 2018. Heraf udgør fakulteternes samlede op-
sparing 1.037 mio. kr. og den centrale opsparing 192 mio. kr. Ultimo 2019 udgør den fleksible kapital i alt 
1.253 mio. kr., hvoraf 1.044 mio. kr. er fakulteternes samlede opsparing og den centrale opsparing udgør 209 
mio. kr. Det skyldes, at der forventes et driftsmæssigt overskud på 190 mio. kr. i prognosen ved 3. kvartal 
2018 samt et driftsmæssigt overskud i 2019 på 25 mio. kr., opgjort efter indmeldinger fra fakulteterne og 

                                                 
4 Bestyrelsen drøftede egenkapitalens definition, sammensætning og størrelse (7,5 procent-målet i fleksibel kapital) på 
bestyrelsesmødet 27. oktober 2015. 
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Fællesadministrationen. Der forventes årlig central opsparing på 17 mio. kr. Ultimo 2022 vil den fleksible ka-
pital udgøre 1.022 mio. kr., hvilket er større end 7,5 procent målet i 2022 på 681 mio. kr. De 7,5 procent skal 
ses som et "loft" snarere end et "gulv" ift. mulighed for årlige udsving såvel på KU-niveau som decentralt på 
fakultetsniveau. 

Den forventede disponering af egenkapitalen i 2019-2022 kan henføres til 

• Fakulteters flytte- og indretningsomkostninger ved ibrugtagning af nye bygninger (f.eks. Niels Bohr 
Bygningen). Heraf er en del omkostninger flyttet til 2020 i forhold til forsinkelse i ibrugtagning af 
bygningerne. 

• Bundne strategiske initiativer på enkelte fakulteter i forbindelse med implementering af Strategi 
2023. 

Udover hvad der allerede er disponeret af den fleksible egenkapital, vil der kunne trækkes på den centrale 
opsparing på op til 120 mio. kr. i perioden 2019-2022 til understøttelse af Strategi 2023. I så fald vil den flek-
sible egenkapital ultimo 2022 udgøre 902 mio. kr. 

Den forventede disponering af egenkapitalen i 2019-2022 indeholder ikke omkostninger til yderligere etable-
ringsomkostninger af Statens Naturhistoriske Museum5, men der forventes konkret brugt 10 mio. kr. af egen-
kapitalen i 2022 og 30 år frem. 

Nybyggeri og ombygning af ca. 25.000 m2 samler museet i Botanisk Have. Det fremlagte projektforslag er 
gransket og godkendt af projektets styregruppe. Aktstykke er fremsat i februar 2017, og byggeaktivitet for-
ventes at begynde ultimo 2018. Museet forventes overdraget til Københavns Universitet i 2022. De involve-
rede fonde bakker op om byggeprojektet og bidrager med finansiering. 

Hensatte forpligtelser  

Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til åremålsforpligtelser samt reetablering af lejemål. I forbindelse 
med indretning af lejede lokaler kan der ved fraflytning pålægges Københavns Universitet at reetablere leje-
målene til den stand, de havde før lejemålets indgåelse. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt med om-
bygninger, der i højere grad var tilpasset de ønsker, undervisningen eller forskningen krævede. I den forbin-
delse er der hensat et beløb til tilbageførsel af lejemål til den oprindelige anvendelse.  

Hensættelserne til åremålsforpligtelse og reetableringsforpligtelse forventes forøget med 3,0 mio. kr. i 2019.  

Gældsforpligtelser 

Den langfristede forpligtelse vedrører den langfristede del af de periodiserede donationer vedr. anlægsinve-
steringer. Den kortfristede del (et års afskrivninger) er opført under de kortsigtede gældsforpligtelser.  

I de kortsigtede gældsforpligtelser indgår der primært gæld til leverandører og anden almindelig varegæld, 
hensatte beregnede feriepenge til ansatte, forud indbetalte beløb af finanslovsindtægterne (12.-dels rate), 
forud indbetalte beløb til forskningsprojekter og anden gæld m.v.  

Den kortfristede gæld ultimo 2019 på i alt 3.919,6 mio. kr. består af gæld til kreditorer på i alt 375,0 mio. kr., 
feriepengeforpligtelse med i alt 648,8 mio. kr., forud indbetalte bundne tilskud til forskningsaktiviteter mv. 
2076,3 mio. kr., forud indbetalte finanslovsindtægter (12.-dels rate) med 476,0 mio. kr. og anden gæld m.v. 
med i alt 343,5 mio. kr. 

Den kortfristede gæld forventes at være næsten uændret i 2019 med en begrænset stigning på 10,9 mio. kr.  

 
                                                 
5 Bestyrelsen har tidligere tiltrådt, at KU kan anvende 300 mio. kr. af egenkapitalen i 2020-2021 i forbindelse med at 
samle og udbygge Statens Naturhistoriske Museum i Botanisk Have. Forventes nu anvendt med 10 mio. kr. årligt over en 
30-årig periode startende i 2022.  
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BILAG 3. Fakulteternes flerårigbudgettering 

 
 

 

mio. kr. Budget 2019 2020 2021 2022
HUM Indtægter 785,0 759,8 771,1 756,9

Løn 562,5 536,0 551,8 545,7
Drift 226,5 216,5 222,4 228,2

HUM Total -3,9 7,3 -3,1 -17,0
JUR Indtægter 213,7 212,3 211,6 210,2

Løn 164,2 164,6 164,6 165,1
Drift 55,7 55,4 54,3 54,3

JUR Total -6,2 -7,6 -7,4 -9,2
SCIENCE Indtægter 2.687,1 2.673,5 2.654,8 2.635,8

Løn 1.781,5 1.760,2 1.763,4 1.770,5
Drift 905,3 961,5 933,8 914,6

SCIENCE Total 0,4 -48,2 -42,3 -49,3
SAMF Indtægter 483,6 469,2 466,0 456,5

Løn 381,3 387,1 381,0 369,9
Drift 117,1 112,3 111,8 105,7

SAMF Total -14,7 -30,2 -26,8 -19,0
SUND Indtægter 3.132,1 3.139,6 3.160,7 3.163,8

Løn 1.841,3 1.880,1 1.898,6 1.914,0
Drift 1.260,8 1.269,5 1.277,1 1.249,8

SUND Total 30,0 -10,0 -15,0 0,0
TEO Indtægter 54,2 55,1 55,3 52,9

Løn 40,4 43,3 45,0 44,0
Drift 11,8 12,0 11,1 11,3

TEO Total 2,0 -0,2 -0,8 -2,4
FA Indtægter 692,6 685,1 670,4 669,2

Løn 395,8 388,6 383,2 383,4
Drift 296,7 296,5 287,2 285,8

FA Total 0,0 0,0 0,0 0,0
SEA Indtægter 931,0 997,1 986,6 1.024,0

Drift 931,0 997,1 986,6 1.024,0
SEA 0,0 0,0 0,0 0,0
KU diverse Indtægter 113,1 132,1 117,5 116,4

Løn 42,2 42,3 42,3 42,3
Drift 70,9 89,8 75,2 74,1

Finansielle poster 17,0 17,0 17,0 17,0

KU diverse 17,0 17,0 17,0 17,0
Hovedtotal 24,5 -71,8 -78,4 -79,9
Note: Oversigten er eksklusiv intern handel og interne overførsler (hhv. 271 mio. kr. og 449 mio. kr. i 2019).
KU diverse indeholder følgende områder: Strategiske Satsninger ( pulje til Strategi 2023, central buffer samt buffer sfa. 
bevillingsreformen), Niels Bohr Arkivet, Pulje til Elever og praktikanter samt KU's fordelingssted.
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BILAG 4. Bygningsbudget 
Det konsoliderede bygningsbudget for KU består af såvel det centrale bygningsbudget som de decentrale 
bygningsrelaterede omkostninger og indtægter, der er placeret på fakulteterne. 

Bygningsbudgettet er baseret på de beslutninger, som bestyrelsen har truffet samt bestyrelsens bemyndi-
gelse til rektor om igangsætning af mindre byggearbejder. Bygningsbudgettet afspejler således KU's beslut-
ninger og planer i forbindelse med Campusplanlægningen, bygningsdrift og med finansieringen af de igang-
satte nybyggerier. 

Bygningsbudget 2019 angiver omkostninger, indtægter og afsætning på bygningsområdet i 2019 og de 
kommende 9 år. 

Bygningsbudget 2018-2028  

 

mio. kr.
2018 B2019 B2020 B2021 B2022 B2023 B2024 B2025 B2026 B2027 B2028

Centrale bygningsindtægter 49,2 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1
Decentrale Bygningsindtægter 25,8 27,2 27,2 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8
Bygningsrelaterede indt. i alt 74,9 79,3 79,3 77,9 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8
Husleje 1.125,1 1.187,9 1.269,3 1.248,7 1.263,1 1.263,1 1.263,1 1.263,1 1.263,1 1.263,1 1.263,1
Ejendomsskat 95,6 85,7 106,3 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
Vedligeholdelse 115,0 141,4 142,6 130,1 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9
Byggesager 17,4 11,7 14,3 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Øvrige driftsudgifter 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Central bygningsdrift i alt 1.360,1 1.433,8 1.539,5 1.508,4 1.532,9 1.532,9 1.532,9 1.532,9 1.532,9 1.532,9 1.532,9
Decentral bygningsdrift 444,5 457,4 478,0 471,1 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6 464,6
Bygningsdrift i alt 1.804,5 1.891,2 2.017,5 1.979,5 1.997,6 1.997,6 1.997,6 1.997,6 1.997,6 1.997,6 1.997,6
Centrale bygningsafskr. 29,2 52,8 66,7 76,5 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3
Decentrale bygningsafskr. 11,4 12,0 10,9 9,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Bygningsomk. i alt inkl. afskr. 1.845,1 1.956,0 2.095,1 2.065,9 2.099,7 2.099,7 2.099,7 2.099,7 2.099,7 2.099,7 2.099,7

Bygningsomk. i alt netto 1.770,2 1.876,7 2.015,8 1.988,0 2.021,9 2.021,9 2.021,9 2.021,9 2.021,9 2.021,9 2.021,9

 

Der er i 2019 budgetteret med bygningsrelaterede indtægter på 79,3 mio. kr. Indtægterne i bygningsbudget-
tet vedrører indtægter fra eksterne brugere, der huses i KU's bygninger. For det centrale bygningsområde 
drejer det sig om fremlejeindtægter m.m. Fakulteternes bygningsrelaterede indtægter består primært af 
timeleje, hvor universitetets lokaler udlejes til eksterne. 

Bygningsomkostningerne er budgetteret til 1.891,2 mio. kr. ekskl. afskrivninger i 2019. I det centrale byg-
ningsbudget er der i 2019 og frem afsat i størrelsesordenen 140 mio. kr. til vedligehold, hvilket skal medvirke 
til fortsat at kunne nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet og opnå en behovsdrevet vedligeholdelsessitua-
tion samt sikre laboratoriemoderniseringer. Budgettet er fastsat på baggrund af indmeldingerne fra de de-
centrale Campus Service Organisationer (CSO) af de konkrete behov. Ligeledes har Campus Service taget 
hensyn til vurderingen i de gældende bygningssyn. I de decentrale bygningsbudgetter er der i 2019 afsat 47 
mio. kr. til vedligehold. 

Huslejeudgifterne stiger i forhold til 2018. Budgettet afspejler tidsplaner for ibrugtagning af nybyggerierne. 
Niels Bohr Bygningen forventes pt. overdraget 2020, mens Statens Naturhistoriske Museum forventes overta-
get primo 2022. De decentrale bygningsomkostninger afspejler udgifterne til drift og lokalt vedligehold samt 
ekstra omkostninger i forbindelse med ibrugtagning af byggerierne. Fakulteterne har budgetteret i 2019 og 3 
år frem, og de efterfølgende år er derfor en lineær fremskrivning af 2022. 

Fra 2019 til 2020 budgetteres ejendomsskatterne til at stige ca. 9,5 mio. kr. svarende til en generel stigning i 
ejendomsskatterne på ca. 10 procent på grund af det nye vurderingssystem, der var forventet at træde i kraft 
i 2019. Dette er nu udskudt til 2020, og effekten må derfor forventes at blive udskudt et år ift. først at få ef-
fekt i 2021. Det nye vurderingssystem må forventes at tage højde for, at ejendomsskatter reelt ikke er indeks-
reguleret siden 2012. 

50 procent af husleje og ejendomsskatter er udlagt til fakulteterne. Fakulteterne modtager tilsvarende en 
øremærket afsætning til finansiering af denne husleje. Den er dog ikke nødvendigvis på niveau med andelen 
af huslejebetalingen, da betalingen kan være enten højere eller lavere end den øremærkede afsætning af-
hængig af fakulteternes egne beslutninger om yderligere arealudvidelser eller arealformindskelser. 
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Afskrivninger indeholder afskrivninger for forbedringer af tekniske installationer, der indgår i KU's vedligehol-
delsesforpligtelse, afskrivninger på egne bygninger samt på byggesager, som KU selv gennemfører.  

 

Forudsætninger og usikkerheder 

Der er fortsat væsentlige uafklarede risici knyttet til færdiggørelsen af Mærsk Tårnet og Niels Bohr Bygningen 
og de øvrige byggerier (f.eks. UNILAB), som opføres til KU. Den samlede risiko er pr. november 2018 estime-
ret til ca. 2.115 mio. kr. i anlægsudgift. Der er således pr. november 2018 en samlet risiko for fordyrelse af 
huslejen på ca. 133 mio. kr. fra 2022, som ikke er indarbejdet i budgettet. 

Nedenfor vises en aktuel opgørelse af ikke-realiserede risici for nybyggerier på KU. Risikovurderingen er ba-
seret på et aktuelt skøn for prisoverskridelser (bedste bud), som ikke er godkendt af bestyrelsen. Campus 
Service's skøn er baseret på konkrete observationer og korrespondancer. 

 

Opgørelse af risici ved nybyggerier pr. bygning 

 

Nybyggeri

mio. kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

CPSC I 1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niels Bohr Bygningen 0 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Mærsk Tårnet 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Pharma Science Building 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

UNILAB2) 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Statens Naturhistoriske museum 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6

Ikke realiserede risici i alt 44 127 127 133 133 133 133 133 133 133

1) Copenhagen Plant Science center

2) Midler afsat til laboratoriemodernisering. Profilen på UNILAB er usikker.

Huslejerisiko

 

Der gøres eksplicit opmærksom på, at fremstillingen i ovenstående tabel ikke er en accept af det øjeblikke-
lige risikobillede. Der pågår således kontinuerligt drøftelser om huslejeniveau og risiko på især Mærsk Tårnet 
og Niels Bohr Bygningen med Bygningsstyrelsen, og der er anlagt intern statslig voldgift for Niels Bohr Byg-
geriet af KU, mens Bygningsstyrelsen har anlagt intern statslig voldgift i forhold til Pharma Science Building. 
Der gøres endvidere opmærksom på, at der er tale om et øjebliksbillede, og at der således kan tilstøde nye 
risici, efterhånden som byggerierne skrider fremad. Området er desuden under afklaring, da ansvaret for KU's 
største nybyggerier er overført til Vejdirektoratet. 

Ud over de nævnte risici vedr. nybyggerierne er der som følge af SEA-reformen en generel usikkerhed om-
kring huslejeniveauerne på Bygningsstyrelsens bygninger fra 2020, hvor lejen vil blive fastsat på baggrund af 
Bygningsstyrelsens revurdering af bygningernes genanskaffelsesværdi og indfasning af SEA II reformen. Re-
vurderingen gennemføres på grund af Bygningsstyrelsens krav efter genanskaffelsesprincippet, hvilket oftest 
giver en forøgelse i forhold til et markedsprincip. KU har modtaget de første vurderingsrapporter fra Byg-
ningsstyrelsen, og vurderingerne her ligger 70-100 procent over det niveau, KU pt. betaler husleje efter. Kø-
benhavns Universitet har gjort indsigelser vedr. denne vurderingsmetode, men Bygningsstyrelsen har fast-
holdt. Genanskaffelsesprincippet og markedsprincippet blev begge anvendt i forbindelse med KU's ansøg-
ning om overgang til bygningsmæssigt selveje i 2015. Her viste resultaterne af vurderingerne, at genanskaf-
felsesprincippet lå ca. 23 procent over markedsprincippet. Der er således risiko for en betydelig fordyrelse 
efter revurderingen. Bygningsstyrelsen har meddelt KU, at en beslutning om bevillingskompensation skal 
drøftes mellem KU's ressortministerium og Finansministeriet. 
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BILAG 5. Budgetproces- og forudsætninger 
Budget 2019 er udarbejdet på baggrund af KU's 
nuværende budgetmodel. Budgetmodellen er 
nærmere beskrevet i pjecen her: https://ku-
net.ku.dk/arbejdsomraader/oekonomi/bud-
get/budgetmodel/Sider/default.aspx  

Regeringens Finanslovsforslag blev fremlagt den 
30. august 2018. På baggrund af denne, og på 
baggrund af den endelig STÅ-opgørelse for 2018, 
hvor STÅ-prognosen for 2019-2022 indgår, er der 
udarbejdet en indtægtsfordeling (2. budgetkør-
sel). Den opdaterede STÅ-prognose har været til 
høring og justering hos fakulteterne, således at de 
STÅ-prognoser, som fakulteterne arbejder i ret-
ning af, udtrykker en fælles og realistisk forvent-
ning til KU's samlede STÅ-produktion.  

Indtægtsfordelingen (2. budgetkørsel) samt fakulteternes forventninger til øvrige uddannelsesindtægter for-
deler 5,3 mia. kr., heraf ca. 3,8 mia. kr. til fakulteterne jf. figur 7. 

Institutterne m.v. havde på baggrund af 1. kørsel udarbejdet indtægts- og udgiftsbudgetter for 2019-2022. 
Sideløbende med indtægts- og udgiftsbudgetteringen i den ordinære virksomhed er der foretaget budgette-
ring af den eksterne virksomhed. Institutternes budgetter er aggregeret og valideret af fakulteterne. 

Der har den 29. oktober 2018 været afholdt budgetmøder med fakulteterne i forhold til at kvalificere fakulte-
ternes budgetter.   

På baggrund af hovedområdernes budgettering er der centralt aggregeret og konsolideret et omkostnings-
baseret resultatbudget, som for budget 2019 viser et flerårigt perspektiv frem til og med 2022. Det er dette 
aggregerede resultatbudget, der tillige med et balancebudget nu fremlægges for bestyrelsen til godken-
delse.  

Universitetets hovedsamarbejdsudvalg (HSU) er blevet holdt orienteret gennem budgetprocessen, og bud-
getudkastet er drøftet ved et budgetseminar den 23. november 2018. 

Figur 7. KU's budgetmodel, Indtægtsfordeling til  
fakulteterne 2019, mio. kr. 

Budgetforudsætninger 

Herværende budget omfatter alle KU's aktiviteter. Budgettet er internt omsat til henholdsvis et bygningsbud-
get og en intern fordelingsmodel i den ordinære virksomhed, hvor primært universitetets forventede finans-
lovstilskud udmøntes til fakulteterne. 

Budgettet er udarbejdet på grundlag af Forslag til Finanslov for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 
der blev offentliggjort 30. august 2018. Beløbene i 2019 og frem er i 2019-priser og 2018-beløb er opgjort i 
2018-priser. Der er tale om et et-årigt budget med overslag over universitetets forventede indtægter og om-
kostninger i årene 2020-2022. Der er foretaget eliminering af intern handel. Intern handel mellem universite-
tets fakulteter er beløbsmæssigt budgetteret til godt 271 mio. kr.   

Der sker ligeledes eliminering af interne overførsler, dvs. overførsler fra den eksterne virksomhed til den ordi-
nære. Dette sker for at sikre, at såvel indtægter som omkostninger kun indregnes i budgettet én gang. Der er 
i alt foretaget eliminering af interne overførsler for godt 449 mio. kr.   

 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/oekonomi/budget/budgetmodel/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/oekonomi/budget/budgetmodel/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/oekonomi/budget/budgetmodel/Sider/default.aspx
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