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I N D S T I L L I N G  

Sag Pkt. 8. Beslutning: Budget 2020 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 
 

Indstilling 
Direktionen forelægger med henblik på godkendelse af rektors indstilling: 
 
• At bestyrelsen vedtager det samlede budget for Københavns Universitet for 

2020, således som det aktuelt foreligger. I den løbende ledelsesinformation i 
løbet af 2020 vil bestyrelsen blive orienteret om de justerede forventnin-
ger/prognoser. 

• At bestyrelsen godkender balancebudgettet i 2020 og egenkapitalen for budget-
overslagsårene 2021-2023. 

• At bestyrelsen betragter budgetforslaget for budgetoverslagsårene 2021-2023 
som vejledende som følge af de generelle usikkerheder, der knytter sig til såvel 
indtægtsgrundlaget som forventningerne til omkostningssiden. 

• At bestyrelsen tager notat vedr. kapitalforvaltning til efterretning 

Problem/baggrund 
Der fremlægges et budget for 2020, hvor omsætningen i 2020 forventes at 
være 9,0 mia. kr. i omsætning.  
 
Resultatet for KU's budget 2020 viser et samlet budget med et underskud på 
143,5 mio. kr. I 2021 budgetteres med et underskud på 102,2 mio. kr., i 



 

SIDE 2 AF 2 2022 med et underskud på 60,4 mio. kr., mens der i 2023 forventes et under-
skud på 88,8 mio. kr. De budgetterede underskud i 2020 til 2023 er primært 
begrundet dels i strategiske prioriteringer og initiativer dels i engangsom-
kostninger til f.eks. aptering i forbindelse med ibrugtagning af bygninger. 
 
Det skal bemærkes, at der i budgettet er neutraliseret strukturelle underskud 
(svarende til at der er indarbejdet endnu ikke udmøntede besparelsesmål) 
godt 150 mio. kr. i 2021 stigende til godt 250 mio. kr. i 2023. KU forholder 
sig i løbet af 2020 til disse underskud med henblik på at sikre tilpasninger 
(øge indtægterne/reducere omkostningerne), således at der skabes balance 
frem mod 2023.  
 
Fakulteternes budgetterede og strukturelle underskud skal ses i lyset af, at 
der ikke er taget højde for finanslov 2020 (FL20). Såfremt omprioriterings-
bidraget som annonceret ved FFL20 fjernes allerede fra 2020 tilbageføres i 
2020 45 mio. kr. stigende til 133 mio. kr. i 2023. Såfremt takst 1 forhøjelsen 
bliver videreført med FL20 vil der komme yderligere midler i spil. 
 
Der er i budget 2020 et økonomisk råderum som er afsat på en central re-
serve ud fra forudsætningerne fra FFL20 om tilbageførsel af ompriorite-
ringsbidraget samt på baggrund af bidragsmodellen. Råderummet er 24,2 
mio. kr. i 2020 stigende til 194,5 mio. kr. i 2023.   
 
Der er i budget 2020 foretaget en vurdering af de risici KU står overfor i de 
kommende år. Det er især på omkostningssiden hvor det især er på byg-
ningsområdet der er knyttet omfattende risici til, derudover er der også risici 
ift. stigende omkostninger ift. it-området, dyrehospitalet samt. nyt uddannel-
sessystem mv.  
 
Forventningen til udviklingen i KU’s fleksible egenkapital er med budget 
2020 positiv og overstiger målet om maksimum 7,5 procent af omsætnin-
gen. Disponeringen af egenkapitalen kan primært henføres til, dels fakulte-
ternes flytte- og indretningsomkostninger ved ibrugtagning af nye bygnin-
ger, heraf er en del udskudt til 2020 ift. forsinkelse i ibrugtagning af bygnin-
gerne, dels henføres til strategiske initiativer på enkelte fakulteter ifm. im-
plementering af Strategi 2023.  
 

Bilagsoversigt 
1. Budget 2020 
2. Kapitalforvaltning 
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