
 

uUD 

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 102, d. 9. dec. 2019
Pkt. 8. Bilag 1

Budget 2020 
Til bestyrelsens godkendelse den 9. december 2019



                           

  
  

                                                                                

                                                                                                                                        1 

INDHOLD 

 

Rektors budgetberetning og indstilling                           2 

 

BILAG         13 

Bilag 1. Resultatbudget     

Bi lag 2.  Balancebudget 

Bilag 3. Fakulteternes flerårsbudgettering  

Bilag 4. Bygningsbudget  

Bilag 5.  Budgetproces- og forudsætninger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidefoto: Det Teologiske Fakultet 



                           

  
  

                

Rektors budgetberetning og indstilling 

Rektors samlede indstilling  

                                                                

                                                                                                                                        2 

Rektor indstiller: 

 At bestyrelsen vedtager det samlede budget for Københavns Universitet for 2020, således som det aktu-
elt foreligger. I den løbende ledelsesinformation i løbet af 2020 vil bestyrelsen blive orienteret om de ju-
sterede forventninger/prognoser. 

 At bestyrelsen godkender balancebudgettet i 2020 og tentativt bud på udviklingen i egenkapitalen for 
budgetoverslagsårene 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. 

 

Rektors budgetberetning 

Budgetteret resultat

 

KU's budget forventes i 2020 at være 9,0 mia. kr. i omsætning. Resultatet for KU's budget 2020 viser et sam-

let budget med et underskud på 143,5 mio. kr. I 2021 budgetteres med et underskud på 102,2 mio. kr., i 2022 

med et underskud på 60,4 mio. kr., mens der i 2023 forventes et underskud på 88,8 mio. kr.  

Til sammenligning var det forventede resultat til 2020 ved udarbejdelse af budget 2019 et underskud på 71,8 

mio. kr. i 2020, 78,4 mio. kr. i 2021 og 79,9 mio. kr. i 2022.   

KU's budgetterede underskud i årene fra 2020-2023 og frem skal ses i sammenhæng med flere faktorer. Ved 

Ø2-prognosen i 2019 forventes overskud på 220,0 mio. kr. i 2019, som primært begrundes i dels forventede 

renteindtægter på 60 mio. kr. samt dels forventning om udskydelse af omkostninger til de kommende bud-

getår. De budgetterede underskud i 2020 til 2023 er samtidig begrundet i strategiske prioriteringer og initia-

tiver samt i engangsomkostninger til f.eks. aptering i forbindelse med ibrugtagning af bygninger. Der er ud-

lignet strukturelle underskud i budgettet for samlet 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 indtæg-

terne/reducere omkostningerne), således at der skabes balance frem mod 2023.  

Fakulteternes budgetterede og strukturelle underskud skal også ses i lyset af, at der ikke i udarbejdelsen af 

budgetter er taget højde for Finanslov 2020 (FL20), som endnu ikke er afklaret, men meget tyder på, at uni-

versiteternes økonomiske situation allerede fra 2020 forbedres. Regeringen fremsatte den 2. oktober 2019 

Forslag til Finanslov 2020 (FFL20). På den positive side afskaffede regeringen med forslaget omprioriterings-

bidraget på 2 procent årligt på uddannelse og øvrige formål og således tilbageføres 45 mio. kr., 90 mio. kr. 

og 133 mio. kr. i årene 2020-2022 til KU. På den negative side var takst 1 forhøjelsen med FFL20 ikke videre-

ført efter 2019 (KU har hidtil modtaget ca. 70 mio. kr. til denne takstforhøjelse). En afklaring heraf er henvist 

til selve finanslovsforhandlingerne, og skal i givet fald finansieres af den forhandlingsreserve, der er afsat til 

flere forskellige formål.  

Såfremt den endelige Finanslov 2020 (FL20) ender med at afskaffe omprioriteringsbidraget, er det en anden 

økonomisk situation, vi kigger ind i, og fakulteternes økonomiske rammer, som er grundlaget for deres bud-

getlægning og dermed også de strukturelle underskud, vil blive genberegnet for budgetoverslagsårene 

2021-2023 i lyset af den endelige finanslov.  

mio. kr.

B19/Ø2- 

prognose  

2019

Budget          

2020

Budget          

2021

Budget          

2022

Budget          

2023

Årets resultat ved B2020-2023 220,0 -143,5 -102,2 -60,4 -88,8

Årets resultat ved B2019-2022 24,5 -71,8 -78,4 -79,9

Forskel 195,5 -71,6 -23,7 19,5 -88,8
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Som følge af implementering af reform af den statslige huslejeordning (SEA) - SEA-reformen - gældende fra 

2020 og nye ejendomsvurderinger for uddannelses- og forskningsbygninger er bevillingerne reduceret fra 

2020 og frem som følge af lavere årlig husleje. Konkret betyder det, at KU's basistilskud er reduceret med 

217,7 mio. kr. mod tilsvarende lavere husleje. 

FFL20 giver budgetsikkerhed i det tre-årige perspektiv for forskningstilskuddet, da der er udmøntet midler fra 

såvel omstillingsreserven som forskningsreserven til og med 2022. KU har en forventning om også at mod-

tage midler fra forskningsreserven i 2023 og har derfor tentativt videreført 200 mio. kr. i 2023 på forsknings-

tilskuddet. Småfag (8,8 mio. kr.) forventes med FL20 flyttet tilbage til KU's finanslovsparagraf fra og med 

2020.  

Totalt set forventes KU's indtægter at stige med 207,8 mio. kr. i perioden 2019-2023 (løbende priser). KU's 

finanslovsindtægter har en faldende profil på 209,3 mio. kr. fra 2019 til 2023 (løbende priser). Bevægelsen er 

primært forårsaget af SEA-reformen (217,7 mio. kr.).  

Det samlede fald i finanslovsindtægterne modsvares af en forventning om, at de eksterne midler samlet sti-

ger med 395,3 mio. kr. fra 2019 til 2023. Stigningen er en følge af forventning til stigning i de eksterne til-

skudsfinansierede forskningsmidler på baggrund af, at især de private fonde forventer at øge deres uddeling 

betragtelig.  

Andre indtægter stiger med 20 mio. kr. Heri er indregnet en stigning bl.a. som følge af, at KU har overtaget 

det veterinære beredskab fra 2020 med en forventet omsætning på 40 mio. kr. årligt. 

Som en del af implementeringen af en ny budgetmodel på KU er der besluttet en bidragsmodel på eksterne 

midler til at sikre bedre dækning af de indirekte omkostningerne forbundet med de eksterne midler. Imple-

menteringen af bidragsmodellen betyder, at der fra budget 2021 overføres bidrag svarende til 15 procent af 

fakulteternes vækst på den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed til det centrale økonomiske råderum til 

medfinansiering af de centrale indirekte om-

kostninger forbundet med den eksterne virk-

somhed. 

Ud fra FFL20 forudsætninger om tilbageførsel 

af omprioriteringsbidraget og bortfald af takst 

1 sammenlagt med bidragsmodellen er det 

samlede råderum i 2020 24,2 mio. kr., i 2021 

96,0 mio. kr., i 2022 173,7 mio. kr. og 194,5 

mio. kr. i 2023.  

I opgørelsen af det økonomiske råderum er der 

taget højde for etablering af det nye institut 

GLOBE på SUND i 2019. De årlige varige mer-

omkostninger hertil er 18,2 mio. kr., som råderummet i de kommende år derfor er nedskrevet med.  

Det samlede økonomiske råderum er afsat på en central reserve. Hertil kommer renteindtægter budgetteret 

til 12 mio. kr. i alle årene. Som FFL20 ser ud, vil det økonomiske råderum være godt 24 mio. kr. i 2020 og fun-

gere som en central reserve. Hvis takst 1 forhøjelsen videreføres, vil råderummet allerede i 2020 være ca. 70 

mio. kr. højere. Der vil derfor, når den endelige finanslov er vedtaget, blive taget stilling til, i hvilket omfang 

der evt. allerede i 2020 skal udmøntes supplerende midler til fakulteterne. Forud for målplansmøderne med 

fakulteterne i foråret 2020 vil ledelsen præsentere en model for tilbageførsel af hele eller dele af ompriorite-

ringsbidraget til fakulteterne til indregning i fakulteternes budgetrammer fra 2021 og frem. 

Råderummet skal dog også ses i lyset af, at KU står overfor adskillige risici, der alt andet lige kan medføre 

træk på råderummet. Risiciene er nærmere beskrevet på side 10-12. 
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Talent og samarbejde – strategi 2023 

Talent og Samarbejde – strategi 2023 sætter ramme og retning for udviklingen af KU både samlet set og for 

hvert af KU's institutter og fakulteter. På KU er der løbende opmærksomhed på strategiens fokusområder, 

idet alle institutter og fakulteter arbejder med strategisk planlægning efter en fælles dialogbaseret model, 

hvor de fastsætter fireårige målplaner og etårige handleplaner. Fakulteter og institutter har i 2019 revideret 

deres målplaner og ambitioner fire år frem og fastsat aktiviteter, der skal sikre målopfyldelse for det kom-

mende år i en handleplan.  

Hertil kommer en række tværgående projekter og programmer. Et eksempel er Data+-puljen, som universite-

tet har søsat i 2019. Formålet er at støtte tværdisciplinære forskere med evne til at udvide forskningsområder 

ved hjælp af datavidenskabskompetencer, og Data+-puljen er en del af universitetets samlede datasatsning, 

der også inkluderer en række datalabs, digitalisering af uddannelserne og digitale undervisningsmetoder. De 

igangværende tværgående projekter og programmer er: VIP-karriereudvikling, Branding af et samlet KU, Da-

taforskning på KU, Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter, Fælles mål for digitalisering af uddannel-

serne, Sprogpolitik og Internationale partnerskaber. Der er i budgettet afsat en Strategi-2023 pulje på 20 mio. 

kr. årligt i årene 2019-2022 til understøttelse af disse projekter. I løbet af 2020 forventer KU at igangsætte 

yderligere strategiske satsninger, der bidrager til strategiens målopfyldelse om et sammenhængende KU og 

til KU's bidrag til samfundet. 

Med henblik på at indfri ambitionerne i strategien skal universitetets økonomiske ressourcer samt infrastruk-

tur udnyttes bedst muligt. En del af strategien er udvikling af de organisatoriske rammer og herunder den 

økonomiske styring. Derfor har bestyrelsen igangsat et arbejde med en ny budgetmodel. Formålet med en 

ny budgetmodel er at sikre bedre samarbejde på tværs og ruste KU til en fremtid, hvor de eksterne midler til 

forskning forventes at vokse markant, hvor uddannelsesindtægterne igennem de seneste år har været fal-

dende og hvor stigende omkostninger til bygninger og infrastruktur kræver optimal koordination og styring. 

Hovedlinjen i den nye budgetmodel er, at budgetfordelinger i højere grad skal være udtryk for aktive ledel-

sesmæssige prioriteringer frem for faste fordelingsnøgler. 

Arbejdet med ny budgetmodel har i 2019 omhandlet de fire spor: Spor 1 vedr. strategisk budgetdialog og 

fordeling af finanslovsmidlerne, spor 2 vedr. håndtering af den eksterne finansiering, spor 3 vedr. bygnings-

området og spor 4 vedr. governance med henblik på at samle det strategiske og det økonomiske. 

Ved udarbejdelse af budget 2020 har det primært betydet, at fordelingen af finanslovsindtægterne til fakul-

teterne er sket med udgangspunkt i budget 2019-2022, som har fungeret som budgetrammer til omkost-

ningsdækning. Fakulteterne har fået tildelt faste budgetrammer, som ikke længere er afhængig af det enkelte 

fakultets STÅ-optjening, men er afløst af en strategisk budgetdialog mellem rektorat og fakulteterne. Denne 

dialog skal fremadrettet baseres på hoved- og nøgletal for fakulteterne, business cases for uddannelser mv. 

Struktur, form mm. er under udarbejdelse med involvering af fakulteterne (spor 1 og 4). På bygningsområdet 

er huslejebudgettet (og betaling) samlet centralt i Campus Service, hvor 50 procent af huslejen før var udlagt 

til fakulteterne (spor 3). 

 

Udvikling i indtægter 

Sammensætningen af indtægterne på KU har gennem en årrække gennemgået en udvikling, hvor en stadig 

stigende andel af indtægterne kommer fra eksterne bevillingsgivere. Udviklingen er gået fra at de eksterne 

midler i 2007 udgjorde cirka 25 procent af de samlede indtægter til forventeligt at udgøre 40 procent i 2023. 

Samtidig med denne udvikling har uddannelsesindtægterne (som nævnt tidligere) gennem de seneste år haft 

en faldende profil primært på grund af 2 procent omprioriteringsbidrag, men også som følge af faldende 

STÅ-produktion som følge af den ministerielle dimensionering. Det ser dog ud til at vende dels i forhold til 

tilbageførsel af omprioriteringsbidraget samt udsigt til stigning i optjente STÅ i budgetårene. 
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Eksterne midler 

Københavns Universitet har i en 

længere årrække haft en pæn vækst 

i de eksterne midler. I forbindelse 

med Finanslov 2016 blev de offent-

lige fonde beskåret og det satte en 

dæmper på væksten. Vækstraten er 

dog steget og forventes fortsat at 

stige primært som følge af en for-

ventning om øgning i tildeling af 

midler fra private fonde. 

I budget 2020 forventes indtæg-

terne fra de eksterne midler samlet 

at udgøre 3.410,1 mio. kr. for 2020, 

hvilket er 214,6 mio. kr. højere end 

Ø2-prognosen for 2019. (en stig-

ning på 6,7 procent). 

De eksterne midler genereres henholdsvis som Indtægtsdækket virksomhed (IV), Tilskudsfinansieret forsk-

ningsvirksomhed (TFV), Retsmedicinske ydelser (RM) og Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA).  

Samlet set har udviklingen i indtægterne 

fra de eksterne midler en stigende profil. 

Årsagen skal tilskrives stigningen vedr. 

den tilskudsfinansierede forskningsvirk-

somhed. Modsat har Retsmedicin, Andre til-

skudsfinansierede aktiviteter samt Indtægts-

dækket virksomhed en svagt faldende profil. 

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-

hed forventes i 2020 at udgøre 3.036,9 mio. 

kr., og der forventes en vækst på 263,5 mio. 

kr. (9,5 procent) i forhold til Ø2-prognosen 

for 2019. I de efterfølgende år er væksten 

mere behersket. Samlet indfries ledelsens mål 

om gennemsnitlig 3 procent årlig vækst.  

Af figur 3 fremgår forventningen til KU's til-

skudsfinansierede aktiviteter opdelt i forven-

tede og konkrete, igangsatte projekter1.  

Alle Folketingets partier har den 6. november indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven med ud-

møntning af 1.925 mio. kr. i 2020 til forskning og udvikling.  

Der er afsat 1.542 mio. kr. øremærket til 'grøn omstilling'. Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Inno-

vationsfond er blevet tildelt henholdsvis 340 mio. kr. og 629 mio. kr. øremærket til 'grøn omstilling'. Hertil er 

der tildelt 40 mio. kr. til klimaforskning ved DMI og GEUS og 525 mio. kr. til de energi-og miljøteknologiske 

og grønne udviklings og demonstrationsprogrammer. Der er tale om konkurrenceudsatte midler, som vil til-

falde KU som eksterne midler, såfremt universitetet får del i dem.    

                                                 

1 De 10 største bevillingsgiver er Novo Nordisk Fonden, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Grundforskningsfond, 

Innovationsfonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden, Carlsbergfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 

fond, LEO Fondet og Nordea-fonden. Heraf udgør de 10 største bevillingsgivere ca. 1/2 - 2/3 dele af den forventede om-

sætning på eksisterende projekter. De 10 største bevillingsgivere har i alt løbende givet tilsagn om 12,6 mia. kr., heraf 

resterer 5,5 mia. kr., hvoraf de 5,0 mia. kr. forventes brugt i 2020-2023. Der er ligeledes forventning om, at der gives til-

sagn om nye midler fra disse bevillingsgivere i forhold til at indgå i pipelinen. 

Figur 2. Udvikling i omsætning, samlede  

eksterne midler 2010-2023 

Figur 3. Forventning til omsætning, tilskudsfinansierede aktiviteter 

(ATA og TFV) 
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Herudover er der yderligere afsat henholdsvis 236 mio. kr. og 137 mio. kr. til henholdsvis Danmarks Frie 

forskningsfond og Danmarks Innovationsfond til en 'balanceret forskningsindsats'. Heraf er de 109 mio. kr. til 

den fri forskning. Med de midler vil der være afsat 1.062 mio. kr. til den ikke-tematiserede frie forskning un-

der Danmarks Frie Forskningsfond i 2020 på finansloven for 2020.  

Det offentlig forskningsbudget er steget igennem de sidste år2, og er nu på niveau med Finanslov 2015 (med 

Finanslov 2016 faldt det offentlige forskningsbudget med 6,7 procent fra 2015 til 2016). KU har erfarings-

mæssigt 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 den eksterne tilskudsfi-

nansierede forskningsvirksomhed. Den øgede omsætning skal først og fremmest muliggøres ved et øget 

hjemtag af midler fra EU og især de private fonde, hvor uddelingsniveauet fortsat forventes øget de kom-

mende år. Den øgede omsætning og det øgede hjemtag fra de private fonde og EU skal ske fra et i forvejen 

ambitiøst udgangspunkt. Over de sidste ti år er KU's omsætning fra danske private kilder steget fra 274,0 

mio. kr. i 2007 til 1.224,1 mio. kr. i 2018, og omsætningen fra EU er steget fra 115,2 mio. kr. i 2007 til 320,2 

mio. 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 'Vi-

denskabelig topkvalitet' fastholdes. Indsatserne til et øget EU-hjemtag fordelt på flere virkemidler er lagt fast 

i KU's EU-strategi, der blandt andet anviser veje til en tydeligere ledelsesmæssig prioritering og styrket koor-

dination mellem KU's EU-støttefunktioner. 

Kigges der på 2021 og frem, vil prognosen for hjemtag af EU-midler være mere usikker, blandt andet fordi 

budgettet forventes reduceret som følge af Brexit og et generelt formindsket flerårigt budget for EU. Samti-

dig er der usikkerhed om følgerne af de større ændringer, der er lagt op til i forhold til tidligere rammepro-

grammer, herunder innovationsområdet og de dertilhørende projekttyper, der ikke vil have samme interesse 

for KU's forskere som andre projekttyper, og som vil være rettet mod private virksomheder.  

Forventningen i forhold til de største private fonde er en fortsat stigning i hjemtaget set ud fra hjemtaget de se-

neste år. Det ses desuden af Novo Nordisk Fondens bevillinger de seneste år, at fonden i højere grad nu også 

støtter forskning inden for det naturvidenskabelige område og ikke kun det sundhedsvidenskabelige område. 

Et øget hjemtag kan desuden komme fra de statslige fonde, som der i regeringens forslag til finansloven for 

2020 er afsat flere midler til end på finansloven for 2019. Der er som tidligere nævnt afsat i alt 1,5 mia. kr. til 

'grøn omstilling'. Som 'comprehensive university' på internationalt niveau har KU gode forudsætninger for at 

vinde nogle af disse midler i konkurrence, fordi der i den politiske aftale lægges vægt på, at udmøntningen 

skal omfatte såvel naturvidenskabelig og teknologisk forskning som humanistisk og samfundsvidenskabelig 

forskning, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til for eksempel adfærd, incitamenter, regulering og 

markedsforhold. 

Da KU kan se frem til en vækst i eksterne bevillinger i de kommende år, arbejdes der fortsat på at indhente flere 

indtægter til at dække de indirekte omkostninger i forbindelse med den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-

hed. KU er sammen med de øvrige danske universiteter i dialog med de private danske fonde og Uddannelses- 

og Forskningsministeriet om en øget dækningsgrad. KU's nye budgetmodel har også fokus på at øge den eks-

terne finansiering af de direkte og indirekte omkostninger, bland andet ved at skabe gennemsigtighed om om-

kostningsniveauet gennem full cost-budgettering.  

 

 

 

                                                 

2 Med FFL20 udgør det offentlige forskningsbudget 23,7 mia. kr. i 2019 udgjorde det 23,2 mia. kr. (i 2020 pris- og lønni-

veau). 
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Forskning 

Regeringen fastholder med FFL20, at det offentlige forskningsbudget udgør 1,00 procent af BNP. Forsknings-

tilskuddet består blandt andet af basisforskningsmidler fra forskningsreserven og af midler fra omstillingsre-

serven.  

Forskningstilskuddet er i 2020 på 3.030,3 mio. kr. og er på niveau med 2019. Regeringen har videreført den 

treårige bevillingssikkerhed på forskningsområdet, hvor der er udmøntet midler fra forskningsreserven frem 

til og med 2022 (forskningsmidlerne falder med godt 200 mio. kr. fra 2022 til 2023). 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 2023. Der henstår henholdsvis 1.996,6 mio. kr. i 

2022 og hele 3.510,1 mio. kr. i 2023 på forskningsreserven. 

KU's forskningstilskud på finansloven bliver årligt reduceret med 2 procent i omstillingsbidrag. Midlerne 

overføres til ministeriets omstillingsreserve, hvor der er udmøntet midler i alle år til universiteterne. Der er på 

FFL20 ikke foretaget en ny fordeling af basismidler til forskning mellem universiteterne i 2023.  

 

Uddannelse 

Fra budget 2019 til 2020 forventes uddannelsesindtægterne samlet at stige med 6,9 mio. kr. og yderligere 

med i alt 14,5 mio. kr. frem til 2023 (løbende priser).  

Regeringen foreslår med FFL20 at annullere det årlige omprioriteringsbidrag fra 2020. I 2020 betyder det at KU 

får tilbageført 37,4 mio. kr. på uddannelsestilskuddet3. Modsat falder uddannelsesindtægterne som følge af et 

forventet fald på heltidsuddannelse på grund af fald i antal forventede STÅ samt bortfald af takst 1 forhøjelsen. 

Takst 1 forhøjelsen fremtræder ikke på nogen centrale puljer eller indgår i regeringens oplæg over prioriterede 

områder og indgår derfor ikke som en del af indtægtsgrundlaget i dette budget. En videreførelse af takst 1 for-

højelsen skal derfor findes inden for regeringens 'forhandlingsreserve' på 2,1 mia. kr. i 2020 og 1,8 mia. kr. i 2021-

2023. Da der er mange andre områder, der ønskes prioriteret inden for denne reserve, må det anses for værende 

yderst usikkert om denne takstforhøjelse gøres til genstand for en politisk prioritering. KU har hidtil modtaget 

knapt 70 mio. kr. årligt i takstforhøjelse. 

 

Udvikling i STÅ   

Der var frem mod 2016 en betydelig stigning i optjente STÅ 

både på KU og på de øvrige universiteter som følge af studie-

fremdriftsreformen og stigende optag. Siden er antallet af 

STÅ faldet, men der er en tydelig tendens til, at de stude-

rende i gennemsnit optjener flere ECTS pr. år særligt på kan-

didatuddannelserne. Tendensen bevæger sig i begge retnin-

ger – men i forhold til 2018 optjentes der generelt flere ECTS 

pr. studerende i 2019 på både Bachelor (BA) og Kandidat 

(KA). 

Figur 4 viser, at der stadig forventes et fald i STÅ-produktio-

nen indtil 2020. Det er især på Det Humanistiske Fakultet 

(HUM) og det Juridiske Fakultet (JUR), hvor der fortsat forven-

tes nedgang i antallet af STÅ, som blandt andet kan tilskrives 

dimensioneringen samt udfordringer med at fylde uddannel-

serne op på HUM. Efter 2020 forventes udviklingen at vende 

                                                 

Figur 4. STÅ-udvikling 2016-2023 

3 KU får i alt tilbageført ca. 46 mio. kr. på omprioriteringsbidraget i 2020 fordelt på uddannelse og øvrige formål (hen-

holdsvis 37 og 8 mio. kr.) stigende til 134 mio. kr. i 2022 (henholdsvis 111 og 23 mio. kr.). 
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for de øvrige fakulteter som følge af nye uddannelsesinitiativer. Regeringen har samtidig øget loftet for op-

tag på medicin gældende fra optaget i 2019, hvilket betyder højere forventet STÅ-optjening 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 finansloven for 

2016 og endelig fastlæggelse af dimensionering har der igennem en årrække været politisk fokus på at be-

grænse adgangen til uddannelser, hvor ledigheden er høj. Efter flere år, hvor optaget på flere BA-uddannel-

ser har været præget af dimensioneringen er niveauet i flere tilfælde nået og derfor ses der nu et stigende 

optag. Det endelige bacheloroptag på KU i 2019 var 6.859, hvor det i 2018 var 6.642. I 2020 forventes bache-

loroptaget at blive 6.958 og i årene 2021-2023 7.102. Stigningen i 2019 har primært været på medicin og da-

talogi, og på datalogi er der forventning om yderligere øget optag i 2020.  

 

Nye initiativer på uddannelsesområdet 

Uddannelsesøkonomien er præget af, at der har været mange nye uddannelsesinitiativer, hvis konkrete effekter 

på længere sigt KU endnu har begrænset viden om. Det medfører usikkerheder i prognosticeringen af uddannel-

sesindtægterne. Eksempler på nyere uddannelsesinitiativer, som kan påvirke uddannelsesøkonomien både posi-

tivt og negativt, er blandt andet mere fleksible uddannelser, herunder udvidelse af retskravet til tre år og indfø-

relse af etårige akademiske overbygningsuddannelser samt den fortsatte implementering af nyt bevillingssystem 

på uddannelsesområdet, som omfatter flere puljer, hvor udmøntningen fastlægges politisk. Enkelte initiativer er 

uddybet herunder.  

I 2019 blev der ved lov gennemført en udvidelse af de studerendes retskrav til tre år. Det udvidede retskrav bety-

der, at det bliver muligt at beholde retten til at påbegynde den kandidatuddannelse, som er den naturlige for-

længelse af bacheloruddannelsen i op til tre år fra afslutningen af bacheloruddannelsen. De nye regler trådte i 

kraft i sommeren 2019, men formentlig på grund af en ret kort varsel havde det udvidede retskrav ingen reel ef-

fekt på 2019-optaget til KU's kandidatuddannelser. Det forventes, at det udvidede retskrav fremover vil påvirke 

de studerendes adfærd, så flere bachelorer ikke vælger at starte på deres retskravskandidat umiddelbart efter 

endt bacheloruddannelse. Det vil muligvis give universitetet mulighed for at optage flere studerende uden rets-

krav. Udviklingen i kandidatoptaget vil blive fulgt.  

I efteråret 2019 pålagde regeringen universiteterne at justere optaget på engelsksprogede uddannelser. Det 

medførte, at KU konkret skulle reducere optaget med 110 pladser i alt på engelsksprogede kandidatuddannelser i 

2019. Reduktionen i optag omfatter hovedsageligt engelsksprogede kandidatuddannelser på Det Naturvidenska-

belige Fakultet (SCIENCE). Der er ikke fastlagt konkrete reduktionskrav fremadrettet, men det må forventes, at 

regulering af optaget til engelsksprogede uddannelse kan påvirke STÅ-optjeningen på sigt.    

KU indførte i 2018 et karakterkrav på 6,0 på næsten alle bacheloruddannelser gældende for både kvote 1 og 

kvote 2. I 2018 var der et mindre fald i bacheloroptaget som blandt andet grundede i 6,0-kravet. En lignende 

tendens kan ikke spores i forhold til optaget i 2019, og det forventes således ikke at 6,0-kravet vil påvirke 

STÅ-optjeningen negativt. Der er derimod en forventning om, at 6,0-kravet vil give et reduceret frafald og 

dermed øge STÅ-indtægterne. 

 

Nye uddannelseselementer fra 2019 

Med bevillingsreformen fra 2019, som omfatter både universitetsuddannelser og de professions- og er-

hvervsrettede videregående uddannelser, blev der introduceret nye uddannelseselementer:  

Grundtilskud (25 procent) er et fast fireårigt tilskud, som fastsættes til 25 procent af de senest opgjorte uddannel-

sestilskud til institutionen (regnskabstal for 2017).  

Aktivitetstilskud (67,5 procent) udmøntes som et årligt variabelt tilskud baseret på STÅ og takst. De tidligere gæl-

dende takster er nedjusteret med ca. 25 procent for at afspejle, at aktivitetstilskuddet udgør en mindre del af det 

nye bevillingssystem end i det nuværende. 

Resultattilskud (op til 7,5 procent). Halvdelen af resultattilskuddet består af et studietidstilskud, som udmøntes 

fuldt ud, hvis KU's gennemsnitlige studietider er under normeret tid + tre måneder på henholdsvis BA og KA. 

Dette er reelt en stramning i forhold til studiefremdriftsreformen. Den anden halvdel af resultattilskuddet er et 
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beskæftigelsestilskud. KU får fuldt beskæftigelsestilskud, hvis dimittenderne 12-23 måneder efter endt uddan-

nelse har samme beskæftigelsesfrekvens som resten af befolkningen fratrukket en konjunkturfaktor. Resultattil-

skuddene opgøres på institutionsniveau.  

Kvalitetstilskud består af midler, der ikke udmøntes som resultattilskud. I 2019 og 2020 er midlerne fordelt i 

sektoren på baggrund af STÅ-optjening. Herefter er kvalitetspuljen underlagt politisk prioritering. Puljen ud-

møntes som puljemidler. 

Udvikling i omkostninger 

Personale 

Der forventes en stigning i det samlede lønforbrug på 255,6 mio. kr. i 2020 i forhold til Ø2-prognosen for 

2019 (løbende priser). En stor del af stigningen skal forklares med OK18 med generelle lønstigninger på 4,3 

procent-point i perioden 2019-2021. 

Størstedelen af stigningen henføres til videnskabelige medarbejdere (VIP), der blandt andet omfatter Faculty-

VIP og post doc., som forventes at stige med 188,5 mio. kr. Stigningen er primært dels en konsekvens af 

OK18 samt en konsekvens af en forventning om stigende vækst på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. 

KU's ledelse vurderer, at fakulteternes forventninger til vækst på den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-

hed i især 2020 er vel optimistisk, og forventer således en vis forskydning mellem årene. 

Det teknisk-administrative personale (TAP) er i budget 2020 også steget i forhold til Ø2-prognosen for 2019, 

hvor der forventes en stigning på 67,1 mio. kr. Stigningen skal primært tilskrives OK18 (stigning i såvel okto-

ber 2019 som april og oktober 2020).  

Årene 2021-2023 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 

omtale af de strukturelle underskud på godt 250 mio. kr. i 2023, der p.t. teknisk er neutraliseret i budgettet. 

Disse underskud vil alt andet lige nogle steder resultere i justeringer og tilpasninger, men de strukturelle un-

derskud forventes dog også i et vist omfang afbødet af blandt andet den forventede afskaffelse af ompriori-

teringsbidraget på 2 procent årligt, der som nævnt skaber et økonomisk råderum i de kommende år. 

 

Bygningsområdet  

Det 10-årige bygningsbudget indeholder vedtagne beslutninger i forbindelse med KU's ejendomsstrategi og 

investeringsplaner. Det er i budgettet forudsat, at Niels Bohr Bygningen overdrages medio 2020, og at Sta-

tens Naturhistoriske Museum forventes overdraget primo 2023. Byggeriet af museet er i gang og indgår i 

den samlede fortætning i henhold til aktstykke 148 af d. 22. juni 2006. I budgettet er der afsat drifts- og inve-

steringsmidler til, at KU finansierer laboratoriemoderniseringer for 50 mio. kr. pr. år stigende til 96 mio. kr. pr. 

år henover perioden. 

Der er en række væsentlige opmærksomhedspunkter i bygningsområdets totaløkonomi i perioden 2019-

2029, som blandt andet omfatter et markant risikobillede på nybyggerierne på 158 mio. kr. pr. år fra 2021 og 

frem, svarende til en potentiel huslejestigning på op mod 13 procent fra 2021 (jf. risikovurdering nedenfor) 

på grund af stor usikkerhed på huslejen på især Niels Bohr Bygningen. Risikoen er ikke indregnet i budgettet.  

Den samlede bygningsmasse som KU råder over er vurderet til en samlet værdi af ca. 12 mia.kr. KU vedlige-

holder bygningsmassen for Bygningsstyrelsen. Det vurderes at reinvesteringsbehovet ved at fastholde byg-

ningsmassens funktionalitet er 480 mio. kr. pr. år, svarende til 4% af den samlede værdi af bygningsmassen. 

På FFL20 er KU's bevilling blevet beskåret med 217,7 mio. kr., som følge af SEA-reform 2020, hvor der forud-

sættes et fald i husleje fra Bygningsstyrelsen. I bygningsbudgettet er indarbejdet konsekvensen af reformen, 

det vil sig reduktion i husleje og fald i tilskud. 

Herudover er der usikkerhed om ejendomsskatter fra 2021 og frem som følge af SKAT's implementering af et 

nyt ejendomsvurderingssystem. Ejendomsskatterne er på baggrund heraf budgetteret til at stige 11,7 mio. 

kr., svarende til en generel stigning på ca. 10 procent. 
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Ovenstående opmærksomhedspunkter følges tæt, og virkningen af dem kan have stor indflydelse på KU's 

samlede økonomi. 

 

Investeringer 

KU's bruttoinvesteringer er i 2020 budgetteret til 550,6 mio. kr., heraf er knap 161 mio. kr. finansieret via eks-

terne midler. Investeringsomfanget på KU er estimeret af fakulteterne, Campus Service og KU-IT. Bruttoinve-

steringerne fordeler sig gennemsnitligt med ca. 30-40 procent til forsøgsudstyr og -maskiner, ca. 40-60 pro-

cent til bygningsrelaterede investeringer, ca. 10-20 procent til it-investeringer samt ca. 3 procent til øvrige 

investeringer (inventar og transportmateriel) henover perioden. De bygningsrelaterede investeringer angår 

laboratorierenoveringer, energibesparende foranstaltninger, fjernvarmetilslutning, aptering af nybyggerier og 

løbende bygningsforbedringer i øvrigt i årene 2019-2023. It-investeringerne gælder primært investeringer i 

netværk, servere og storage. 

I forbindelse med FFL18 blev der på ministerområdet fastsat en samlet investeringsramme på 3.100 mio. kr. 

årligt for en fireårige periode for sektoren. I forbindelse med FFL19 blev rammen beskåret med 10 procent i 

2022, og senest ved FFL20 blev rammen pristalsreguleret, så rammen er 3.143 mio. kr. årlig i 2020-2021 og 

2.829 mio. kr. årligt i 2022-2023. Rammen skal dække såvel investeringer, der foretages lokalt på de enkelte 

institutioner som investeringer i nybyggeri mv., som Bygningsstyrelsen gennemfører for institutionerne. KU er 

løbende (tre gange årligt) i dialog med Styrelsen om investeringsniveauet. Seneste opgørelse fra ministeriet 

viser forventede overskridelser af rammen for sektoren i årene 2020-2023. Det er usikkert, hvilke konsekven-

ser det vil have, hvis det samlede investeringsniveau ikke kan reduceres. 

 

Risikovurdering 

Risikovurdering af indtægter og udgifter for budgetperioden 

Hovedkilderne til indtægter på KU er uddannelsesindtægter, finanslovsindtægter og eksterne midler.   

 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 forhøjelsen og den ministerielle dimensionering har i de seneste år 

gjort det udfordrende med prognosticering af indtægterne. Set i lyset af, at 25 procent af uddannel-

sesindtægterne nu gives som grundtilskud samt dimensioneringen i flere tilfælde efterhånden har 

nået sit niveau, vurderes risikoen ikke længere så stor. Størst usikkerhed knyttes til takst 1 forhøjelsen 

(knap 70 mio. kr.), hvor sandsynligheden for, at den fortsætter, er meget lav. Takst 1 er derfor ikke 

indregnet i budgettet. I alt vurderes usikkerheden lav. 

 Finanslovsindtægterne er med undtagelse af uddannelsesindtægterne relativt sikre. Der er dog usik-

kerhed om fremtidig forskningstilskud i 2023, da der ikke med FL20 er udmøntet midler fra forsk-

ningsreserven. KU forventer, at regeringen indfrier sin tidligere fremførte tilkendegivelse om budget-

sikkerhed i det treårige perspektiv og har således tentativt indarbejdet 200 mio. kr. i 2023. KU vurde-

rer, at risikoen er lav. 

 De eksterne midler har gennem de seneste år været pænt stigende med ca. 4-5 procent årligt. Fakul-

teternes budgettering af de eksterne midler udviser fra budget 2019-2020 en pæn vækst på knapt 7 

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). I denne sammenhæng skal det bemær-

kes, at der også er forventning om store uddelinger fra de store fonde i de kommende år, hvorfor 

der med en succesrate svarende til den er er præsteret hidtil i forbindelse med fondsansøgninger 

m.v. kan være sandsynlighed for, at væksten i praksis vil overstige forventningen om de budgette-

rede 2-3 procent årligt. 

På omkostningssiden er det primært i forhold til huslejeudgifterne i forbindelse med nybyggerier de væsent-

ligste risici knytter sig til, men der knytter sig også risici ift. øvrig drift. Løn udvikler sig relativt stabil og der 

vurderes ikke at være risici knyttet hertil.  



                           

  
  

                                                                                

                                                                                                                                        11 

 I budget 2020 bruges 59 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 

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. KU vurderer, at risikoen er lav.  

 I budget 2020 er 41 procent drifts- og bygningsomkostninger af de samlede omkostninger. Byg-

ningsomkostninger er generelt langsigtede og kan ofte ikke tilpasses hurtigt.  

o Nybyggerier: Der er fortsat væsentlige uafklarede risici knyttet til Mærsk Tårnet, Niels Bohr 

Bygningen og de øvrige byggeprojekter (foreksempel UNILAB), som opføres til KU. Den sam-

lede risiko er pr. oktober 2019 estimeret til ca. 2,7 mia. kr. i anlægsudgift, svarende til en årlig 

huslejefordyrelse på ca. 158 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgettet. Risikovurderingen 

er baseret på et aktuelt skøn for prisoverskridelser, som ikke er godkendt af bestyrelsen. 

Skønnet er baseret på konkrete observationer og korrespondancer (bedste bud). KU vurde-

rer, at der er risiko for en huslejestigning på op mod 13 procent fra 2021 og frem (mellem 

usikkerhed).  

o Reinvesteringsefterslæb: Udtryk for at bygningsmassen visse steder ikke har den ønskvær-

dige stand og hvor uforudsete hændelser kan have indflydelse på KU's kerneforretning. 

o Strukturelle underskud på fakulteterne: Der er indarbejdet strukturelle underskud på fakulte-

terne for godt 150 mio. kr. i 2021 stigende til godt 250 mio. kr. i 2023. Denne usikkerhed for-

ventes dog afbødet ved vedtagelsen af den endelige finanslov for 2020, hvor ompriorite-

ringsbidraget forventes tilbageført (som det også er afspejlet i det forventede økonomiske 

råderum for de kommende år).  

o Uforudsete nødvendige it-omkostninger: Det vurderes, at der er risiko for merudgifter i for-

hold til drifts- og bygningsomkostninger primært som følge af diverse uforudsete omkost-

ninger forbundet med erstatning af forældede systemer generelt og storage som følge af 

stadigt stigende datamængder, estimeret til godt 35 mio. kr. årligt i 2020-2022. 

o Familedyrshospitalet:  Der er en betydelig risiko for merudgifter som følge af skimmelsvamp 

på familiedyrehospitalet (genhusning samt nybyggerier), estimeret til 50 mio. kr. i den akutte 

fase (2020), og muligvis et beløb af tilsvarende størrelse årene derefter alt efter hvilke inve-

steringer der vil skulle foretages i en varig løsning. 

o Kopernikus: KU står overfor i samarbejde med resten af sektoren, at skulle erstatte det tidli-

gere udddannelsessystem, 'STADS', som er forældet med et nyt system: 'Kopernikus'. Det 

forventes at gå i drift fra 2023. P.t. estimeret til minimum 20 mio. kr. årligt fra 2023. 

o It-konsolideringsprogram: Det er nødvendigt med hurtigere gennemførsel af konsoliderings-

programmet af hensyn til at it-infrastrukturen ikke bliver en barriere for driften og udviklin-

gen af andre områder, estimeret til 24 mio. kr. årligt i 2020-2024. 
o De finansielle poster: P.t. er der budgetteret med forventede renteindtægter på 12 mio. kr. i 

årene 2020-2023. Der er stor usikkerhed forbundet med prognosticeringen, da der er stor 

usikkerhed på finansmarkederne verden over (se bilag 2 vedr. KU's kapitalforvaltning). 

Såfremt alle de nævnte risici indtræffer samtidigt, kan KU stå med et indtægtsfald på godt 550 mio. kr. i peri-

oden 2020-2023 og en stigning i omkostninger på godt 900 mio. kr. i 2020-2023. Samlet beløber risici sig i 

perioden 2020-2023 til 1.450 mio. kr., svarende til knapt 17 procent af den forventede omsætning i 2020. KU 

har et langsigtet fleksibelt egenkapitalmål på 7,5 procent af omsætningen, svarende til 698 mio. kr. i 2023. 

KU's faktiske fleksible kapital forventes at udgøre 1.525 mio. kr. med udgangen af 2019, hvilket svarer til, at 

kapitalen kan dække risici i lidt over 2 år.  

I forhold til fakulteternes strukturelle underskud vil de blive håndteret særskilt i dialog med fakulteterne og 

forventes at blive afbødet af tilbageførslen af omprioriteringsbidraget, der som nævnt indledningsvist udgør 

45 mio. kr. i 2020 stigende til 133 mio. kr. fra 2022. 
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Risikobillede 
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BILAG  

BILAG 1.  Resultatbudget  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultatbudget 2020-2023

mio. kr.

Budget          

2019

Prognose 

 2019-Ø2

Budget          

2020

Budget          

2021

Budget          

2022

Budget          

2023

Uddannelsesindtægter 1.921,8 1.954,6 1.928,7 1.915,0 1.928,9 1.943,2

Forskningstilskud 3.001,6 3.001,6 3.030,3 3.017,2 3.011,0 3.003,6

Basistilskud 440,1 439,1 226,0 225,7 223,6 213,7

Eksterne midler 3.295,4 3.195,5 3.410,1 3.513,2 3.655,2 3.690,7

Bygningsrelaterede indtægter 79,3 71,1 76,8 75,4 75,0 75,0

Andre indtægter 354,2 327,5 362,2 377,9 383,2 374,1

Indtægter 9.092,5 8.989,4 9.034,1 9.124,5 9.276,9 9.300,3

Løn - VIP 3.156,5 3.046,6 3.235,1 3.221,3 3.253,4 3.253,7

TAP - Løn 2.052,5 2.120,0 2.187,1 2.159,0 2.182,3 2.162,2

Løn i alt 5.209,1 5.166,6 5.422,2 5.380,3 5.435,7 5.416,0

Bygningsdrift 1.891,2 1.879,6 1.783,4 1.832,2 1.833,5 1.855,2

Øvrig drift 1.838,0 1.671,1 1.809,0 1.837,1 1.870,4 1.922,7

Afskrivninger 146,7 138,0 174,9 188,9 209,6 207,1

Drift i alt 3.875,8 3.688,7 3.767,3 3.858,3 3.913,6 3.985,1

Ordinære driftsomkostninger i alt 9.084,9 8.855,3 9.189,5 9.238,6 9.349,3 9.401,0

Resultat før finansielle poster 7,6 160,2 -155,4 -114,1 -72,4 -100,7

Finansielle poster 17,0 59,8 11,9 11,9 11,9 11,9

Årets resultat 24,5 220,0 -143,5 -102,2 -60,4 -88,8

Takst 1 forhøjelsen er ikke videreført efter 2019

Det forudsættes, at nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven videreføres efter 2022. Her tentativt 200 mio. kr. i 2023.

Med implementeringen af SEA-reformen er KU's basistilskud reduceret med 217,7 mio. kr. gældende fra 2020 og frem, 

omvendt er omkostninger til bygningsdrift reduceret tilsvarende.
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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)

2019 2020 2021 2022 2023

mio kr. 2019-niveau 2020-niveau 2020-niveau 2020-niveau 2020-niveau

Heltidsuddannelse 1)
1.235,2 1.196,3 1.200,6 1.214,5 1.228,8

Grundtilskud 465,0 471,3 471,2 471,2 471,2

Deltidsuddannelse 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Studietilskud 58,0 63,9 63,9 63,9 63,9

Beskæftigelsestilskud 52,7 66,6 66,6 66,6 66,6

Kvalitetstilskud 17,8 18,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige faste uddannelsestilskud 11,8 15,2 15,2 15,2 15,2

Fripladser og stipendier 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6

Udvekslingsstuderende 12,8 12,6 12,6 12,6 12,6

Småfag 2)
0,0 8,8 8,8 8,8 8,8

Øvrige uddannelsestilskud fra UFM og UVM  3)
42,1 48,4 48,4 48,4 48,4

Uddannelsestilskud 1.921,8 1.928,7 1.915,0 1.928,9 1.943,2

Forskningstilskud 3.001,6 3.030,3 3.017,2 3.011,0 2.803,6

Nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven 4)
0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Forskningstilskud 3.001,6 3.030,3 3.017,2 3.011,0 3.003,6

Øvrige formål 417,0 420,3 420,0 417,9 408,0

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 23,1 23,4 23,4 23,4 23,4

SEA-reformen 5)
0,0 -217,7 -217,7 -217,7 -217,7

Basistilskud fra UFM 440,1 226,0 225,7 223,6 213,7

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.931,4 3.036,9 3.106,8 3.200,3 3.300,2

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 85,2 86,6 114,4 162,0 100,5

Retsmedicinske ydelser 196,5 205,2 207,8 207,8 207,8

Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed 82,3 81,4 84,2 85,2 82,3

Eksterne midler6)
3.295,4 3.410,1 3.513,2 3.655,2 3.690,7

Fremleje, driftsrefusioner mv. 79,3 76,8 75,4 75,0 75,0

Bygningsrelaterede indtægter 79,3 76,8 75,4 75,0 75,0

Salg af varer og tjenester 167,1 171,4 171,5 167,1 163,6

Øvrige indtægter 187,1 190,8 206,4 216,1 210,5

Andre indtægter7) 
354,2 362,2 377,9 383,2 374,1

Indtægter i alt 9.092,5 9.034,1 9.124,5 9.276,9 9.300,3

1) KU benytter egen prognose i forhold til uddannelsesindtægterne. Takst 1 forhøjelsen er ikke videreført efter 2019.  

2) Med FFL19 blev midlerne flyttet til central pulje under UFM. forventes med FL20 flyttet tilbage på KU's finanslovparagraf. 

3) 'Øvrige uddannelsestilskud' er midler fra Undervisningsministeriet (UVM) samt midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). 

Midlerne er budgetteret af fakulteterne. 

4) Det forudsættes, at nye basisforskningsmidler på ca. 200 mio. kr. videreføres efter 2022. Forventes udmeldt i forbindelse med FFL21.

5) Med implementeringen af SEA-reformen er KU's tilskud reduceret med 217,7 mio. kr. gældende fra 2020 og frem på basistilskud, KU's 

omkostninger til husleje er reduceret tilsvarende. 

6) Eksterne midler er baseret på fakulteternes egne indmeldinger. 

7) 'Andre indtægter' er baseret på fakulteternes egne indmeldinger. Fra 2020 er inkluderet overtagelse af det Veterinære Berededskab med en 

budgetteret volumen på knap 40 mio. kr. årligt.
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I figur 5 er indtægtskilderne illustreret.   

Finanslovstilskud 

Den væsentligste del af KU's indtægter stammer fra 

finansloven. Finanslovsindtægterne består dels af ak-

tivitetsafhængige tilskud (uddannelsesindtægter), 

hvorved der kan opstå usikkerhed omkring tilskud-

dets størrelse som følge af ændret produktion og/el-

ler takstfastsættelse dels af forsknings- og basistil-

skud, hvor der er en noget større sikkerhed om til-

skuddenes størrelse. Til gengæld er disse ofte udsat 

for besparelser og styret af politiske forhandlinger 

sent i budgetprocessen.  

 
Uddannelsesindtægter 
Prognosen er beregnet på baggrund af antallet af 

optagne studerende pr. 1. oktober 2019, de eksiste-

rende 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. Generelt har STÅ-prognosen på det korte sigt været rimelig pålidelig. For eksempel er den 

forventede STÅ-produktion i 2019 kun opjusteret med 37 STÅ siden budget 2019, hvor den forventede pro-

duktion var 26.773. På grund af studiefremdriftsreformen og dimensioneringen har det i de seneste par år 

været svært at forudse de studerendes adfærd på længere sigt. Som beskrevet tidligere er uddannelsesøko-

nomien fortsat præget af nye udefrakommende initiativer, hvis effekter KU endnu har begrænset viden om, 

og som medfører usikkerheder i prognosticeringen af uddannelsesindtægterne (elementer i bevillingsrefor-

men samt udspil om fleksible universitetsuddannelser). 

I det flerårige perspektiv forventes stigende STÅ-produktion, hvilket skyldes diverse nye uddannelsesinitiati-

ver (på SCIENCE og Det Samfundsvidenskabelig Fakultet (SAMF)) samt øget loftet for optag på medicin med 

meroptag på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) til følge.  

I forhold til takst 1 forhøjelsen er som beskrevet indledningsvist ikke videreført efter 2019, og det er usikkert 

hvorvidt KU kan forvente at modtage midlerne på FL20. På KU har takst 1 forhøjelsen haft et niveau på knapt 

70 mio. kr. 

Småfagstilskuddet forventes med FL20 at blive tilbageført til KU's finanslovparagraf (8,8 mio. kr.). Småfagstil-

skuddet gives til institutioner, der udbyder små humanistiske fag af særlig national betydning.  

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 uddannelses-

produktion fra Undervisningsministeriet (UVM).  Disse aktiviteter er prognosticeret af fakulteterne og indgår 

som en del af Øvrige uddannelsesindtægter.  

 
Forskningstilskud 
KU's forskningstilskud er i 2020 3.030,3 mio. kr. og er på niveau med 2019.  

KU's forskningstilskud falder på FFL20 med godt 200 mio. kr. fra 2022 til 2023. Årsagen er, at der ikke er ud-

møntet midler fra forskningsreserven i 2023. Som tidligere nævnt henstår hele 3.510,1 mio. kr. i 2023 på 

forskningsreserven. Det er KU's forventning, at midlerne udmøntes til KU ved FFL21, og på denne baggrund 

er der videreført 200 mio. kr. på basisforskning i 2023. 

Forskningstilskuddet reduceres stadig med 2 procent årligt til omstillingsreserven, som returneres til sekto-

ren. Som nævnt indledningsvist er omstillingsreserven endnu ikke fordelt i 2023, men forventes fordelt til 

universiteterne ved endelig FL20.  

Figur 5. Indtægtskilder, budget 2020 
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Basistilskud  
KU's basistilskud dækker dels over Øvrige formål og Forskningsbaseret myndighedsbetjening.   

Finanslovens tilskud til Øvrige formål dækker blandt andet tilskud til bygningsvedligeholdelse, tilskud til ejen-

domsskatter, tilskud til universitetets museer og samlinger, biblioteker mm. Med FFL20 er omprioriteringsbi-

draget (8 mio. kr. i 2020 stigende til 23 mio. kr. i 2022) ligesom på uddannelsesindtægter ligeledes tilbageført 

på Øvrige formål. 

KU udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet vedr. opgaver i relation 

til fødevareøkonomi. Derudover udføres blandt andet opgaver vedrørende skovovervågning.  

Basistilskud er med FFL20 og som følge af reform af den statslige huslejeordning (SEA) og nye ejendomsvurderin-

ger for uddannelses- og forskningsbygninger reduceret med 217,7 mio. kr. mod tilsvarende lavere husleje. Basis-

tilskud er ligesom uddannelsestilskuddene fritaget fra 2 procents omprioriteringsbidrag fra 2020. 

KU udfører derudover forskningsbaseret myndigheds betjening for Miljø- og Fødevareministeriet. Disse er opført 

under 'andre indtægter'.  

Eksterne midler  

De eksterne midler tilfalder den enkelte optjenende enhed. De 

bidrager til den almindelige virksomhed (AV) via overhead/admini-

strationsbidrag. Siden 2008 er alt optjent overhead tilfaldet det en-

kelte fakultet. Indtægterne fra ekstern virksomhed genereres hen-

holdsvis som Indtægtsdækket virksomhed (IV), Tilskudsfinansieret 

forskningsvirksomhed (TFV), Retsmedicinske ydelser (RM) og Andre 

tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA). 

Som nævnt i indledningen er der i forbindelse med implementerin-

gen af KU's nye budgetmodel besluttet en 15 procents bidragsmo-

del af væksten på de tilskudsfinansierede forskningsmidler, der skal 

bidrage til de indirekte omkostninger centralt på KU. Modellen er 

implementeret neutralt for fakulteterne i 2020. Fra 2021-2023 bi-

drager fakulteterne med 33,1 mio. kr. stigende til 61,8 mio. kr.  

Alle eksterne midler er budgetteret af fakulteterne. Der forventes i 2020 eksterne midler for i alt 3.410,1 mio. 

kr., hvilket er 214,6 mio. kr. højere end Ø2-prognosen for 2019.  

Indtægtsdækket virksomhed (IV) forventes at falde med 11,4 mio. kr. fra Ø2-prognosen 2019 til budget 2020 

(12,3 procent). Retsmedicin forventes af falde med 8,0 mio. kr. (3,7 procent). 

Den tilskudsfinansierede forskning udviser en stigning på 263,5 mio. kr. (9,5 procent) fra Ø2-prognosen for 

2019 til budget 2020. Modsætningsvis falder Andre tilskudsfinansierede aktiviteter med 29,5 mio. kr. (25,4 

procent).  

 

Figur 6. 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. 

 
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 vedrørende veterinære forhold under Miljø- og 

Fødevareministeriet. Der er tale om et økonomisk omfang på 40 mio. kr. årligt.  
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Ordinære driftsomkostninger  

Institutterne har foretaget konkret budgettering af 

udgifterne i 2020. Sammenholdt med forventnin-

gerne til investeringsomfanget og ændring i ferie-

pengehensættelse er fakulteternes konsoliderede 

budgetter korrigeret, så de optræder omkost-

ningsbaseret. De ordinære driftsomkostninger for-

ventes at ligge på 9.189,5 mio. kr. i 2020.  

 

Figur 7. Samlede omkostninger, budget 2020 

Lønomkostninger 
De samlede lønomkostninger er budgetteret til 

5.422,2 mio. kr. i 2020. Lønomkostningerne udgør 

59,0 procent af de samlede ordinære omkostnin-

ger. Lønnen er fordelt på løn til videnskabeligt per-

sonale (VIP) og teknisk-administrativt personale 

(TAP), hvoraf VIP-lønnen udgør 59,7 procent af de samlede lønomkostninger og den samlede TAP-løn udgør 

40,3 procent.  

De samlede lønomkostninger er budgetteret 255,6 mio. kr. højere end ved Ø2-prognosen for 2019 (løbende 

priser). Stigningen fordeler sig med på henholdsvis 123,6 mio. kr. i stigning på almindelig virksomhed og 

132,0 mio. kr. på den eksterne virksomhed. Der forventes en vækst på den eksterne virksomhed, hvor der for-

ventes en stigning på 214,6 mio. kr. i 2020 i forhold til Ø2-prognosen 2019 (løbende priser). Der er dog gene-

relt 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 3.767,3 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning på 78,6 mio. kr. i 

forhold til Ø2-prognosen for 2019 (løbende priser). Driftsomkostninger udgør 41,0 procent af de ordinære 

omkostninger og omfatter bygningsdrift, øvrig drift og afskrivninger.  

Der er budgetteret med bygningsrelaterede omkostninger på 1.783,4 mio. kr. eksklusiv afskrivninger i 2020. 

Fra budget 2014 til 2019 var 50 procent af huslejen og ejendomsskatterne udlagt til fakulteterne. Med imple-

menteringen af KU's nye budgetmodet fra og med budget 2020 er husleje og ejendomsskatter (ca. 550 mio. 

kr.) blevet centraliseret. 

Bygningsomkostningerne er nærmere beskrevet i bygningsbudgettet, jf. bilag 4. 
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Investeringer og afskrivninger  
KU's bruttoinvesteringer er i 2020 budgetteret til 550,6 mio. kr., heraf er knap 161 mio. kr. finansieret via eks-

terne midler. Investeringsomfanget på KU er estimeret af fakulteterne, Campus Service og KU-IT. 

Afskrivningerne i 2020 er baseret på 

den eksisterende aktivmasse og på det 

forventede investeringsomfang i 2020. I 

årene 2021-2023 er afskrivningerne be-

regnet i forhold til den eksisterende ak-

tivmasse og det forventede investe-

ringsomfang 2021-2023. Afskrivnin-

gerne øges på baggrund af vækst i in-

vesteringerne bagudrettet. I investe-

ringsåret vil typisk alene blive afskrevet 

forholdsmæssigt i forhold til købstidspunktet og fulde årlige afskrivninger sker så først i de efterfølgende år. 

Hertil kommer, at afskrivninger i forbindelse med løbende bygningsinvesteringer/udviklingsprojekter først 

finder sted, når de enkelte bygningsinvesteringer/udviklingsprojekter faktisk ibrugtages. 

 

                                                 

mio kr. 2019 B2020 2021 2022 2023

Bruttoinvesteringer 292,6 550,6 380,5 332,0 444,5

Donationsneutralisering 86,1 160,6 108,1 59,9 120,6

Nettoinvesteringer 206,5 389,9 272,4 272,1 323,9

Bruttoafskrivninger 268,1 308,5 325,0 330,5 320,1

Donationsneutralisering 121,5 133,6 136,1 120,8 112,9

Nettoafskrivninger 146,7 174,9 188,9 209,6 207,1

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.

Afskrivninger 2019-2023

Finansielle poster (renteindtægter/-udgifter), netto 

Der er i 2020 budgetteret med finansielle poster på 12 mio. kr. i indtægter svarende til et afkast på 0,6 pro-

cent.  

Kapitalforvalternes4 forventninger svinger fra 0-1,4 procent, hvilket afspejler deres indbyrdes meget forskel-

lige syn på udviklingen i 2020. 2020 vil sandsynligvis blive præget af recession, hvilket allerede har vist en be-

gyndende tendens i slutningen af 2019. Handelskrigen mellem USA og Kina samt Brexit udgør desuden en 

betydelig usikkerhed, hvilket finansmarkederne bærer præg af (i bilag 2 følger nærmere redegørelse for for-

ventningerne til afkast m.v.).  

 

  

4 Der er fra 1. juni 2017 indgået porteføljeaftaler med 3 kapitalforvaltere (Nykredit, SEB og Sydbank) om investering. De-

res nuværende mandat, der blev indgået pr. 1. maj 2019, stipulerer minimum 85 procent stats- og realobligationer og 

maksimum 15 procent andre aktivklasser (aktier, virksomhedsobligationer eller lign). 
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BILAG 2.  Balancebudget 

Med udgangspunkt i 2. økonomiopfølgningsrapport for 2019 er der opstillet et balancebudget for den reste-

rende del af 2019 samt for 2020. 

 

 Forventet Forventet

Primo ultimo ultimo

mio. kr. 2019 2019 2020

Immaterielle anlægsaktiver 56,3 51,7 39,8

Materielle anlægsaktiver 1.103,4 1.132,5 1.386,5

Finansielle anlægsaktiver 883,7 903,7 1.334,2

Anlægsaktiver i alt 2.043,4 2.087,8 2.760,4

Tilgodehavender 1.253,1 1.429,0 1.427,3

Værdipapirer 2.112,8 2.172,8 1.484,8

Likvide beholdninger 1.134,3 1.516,0 962,4

Omsætningsaktiver i alt 4.500,2 5.117,8 3.874,5

Aktiver i alt 6.543,6 7.205,6 6.634,9

Teknisk egenkapital * 970,8 970,8 1.401,3

Fleksibel egenkapital (overført 1.304,7 1.524,7 1.381,2

Egenkapital 2.275,5 2.495,5 2.782,5

Hensatte forpligtelser 50,2 52,1 57,5

Langfristede gældsforpligtelser 228,1 195,9 215,2

Kortfristede gældsforpligtelser 3.989,9 4.462,2 3.579,8

Gældsforpligtelser 4.217,9 4.658,1 3.794,9

Passiver i alt 6.543,6 7.205,6 6.634,9

* Teknisk egenkapital 1.401,3 mio. kr. ultimo 2020 består af reguleret egenkapital (startkapital pr. 1/1-

2005) på 243,3 mio. kr. og reserveret egenkapital i form af gældsbreve i alt 727,5 mio. kr. primo 2019, 

der forventes forøges med 30,5 mio. kr. vedrørende universitetstorvet på Karen Blixens Plads og med 400 

mio. kr. vedrørende Statens Naturhistoriske Museum (SNM) i 2020.

Det er usikkert hvilket tidspunkt KU modtager de statslige gældsbreve vedrørende SNM, som er 

baggrunden for stigningen i den tekniske egenkapital, men primo 2023 ved den forventede færdiggørelse 

af det nye SNM-byggeri udgør forøgelsen af den tekniske egenkapital 643 mio. kr. vedrørende SNM, 

svarende til finansieringen fra fondene.

Aktiver 

Anlægsaktiver 

Samlet forventes immaterielle og materielle anlægsaktiver at blive forøget med 242,1 mio. kr. som følge af, at 

de samlede investeringer anslås til 550,6 mio. kr., mens bruttoafskrivningerne er budgetteret med 308,5 mio. 

kr. i 2020. Donerede investeringer forventes at udgøre 160,6 mio. kr. og donationsafskrivningerne 133,6 mio. 

kr. i 2020.  

De finansielle anlægsaktiver (som bl.a. indeholder gældsbreve fra staten) forventes forøget med 400,0 mio. 

kr. i 2020 vedr. Statens Naturhistoriske Museum (SNM) og med 30,5 mio. kr. vedr. universitetstorvet på Karen 

Blixen Plads.  

KU forventer ikke at modtage gældsbreve fra staten i 2019, men blandt andre finansielle anlægsaktiver for-

ventes den forudbetalte husleje vedr. SNM-bygningen forøget med 20,0 mio. kr. fra den sidste betaling til 

Bygningsstyrelsen inden byggesagen officielt startede den 3. maj 2019.  
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Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender på i alt 1.427,3 mio. kr. ultimo 2020 består primært af tilgodehavender vedrørende eksterne 

projekter på 700,0 mio. kr. 

De likvide beholdninger og investeringerne i kortfristede værdipapirer forventes samlet at udgøre 2.447,2 

mio. kr. ultimo 2020, og beholdningen forventes samlet set at falde med 1.241,6 mio. kr. i 2020 fra 3.688,8 

mio. kr. ultimo 2019.  

Reduktionen af de likvide beholdninger i 2020 forårsages dels af et forventet underskud på 143,5 mio. kr., 

men skyldes primært en forventning om, at KU i slutningen af 2020 betaler knap 0,5 mia. kr. til den nye fond 

'Lønmodtagernes Feriemidler' for at frigøre KU for de fremtidige forpligtelser og administrationen vedrø-

rende feriepengeforpligtelsen over for medarbejderne frem til deres pensionering. Eventuelt vil udbetalingen 

først ske i 2021. Det bemærkes, at universitetssektoren er i dialog med Styrelsen (SIU) og Moderniseringssty-

relsen om hvorvidt de statslig selvejende institutioner skal indbetale til fonden eller ej.  

Passiver 

Egenkapitalen 5 

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 (for eksempel 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 

2020 svarer til 678 mio. kr. og i 2023 svarer det til 698 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 971 mio. kr. ultimo 2019. Dette er uændret i forhold til 2018. 

Der forventes optaget nye gældsbreve i 2020 vedrørende universitetstorvet på Karen Blixens Plads (30 mio. 

kr.) samt vedr. SNM (400 mio. kr.), således at den tekniske egenkapital ultimo 2020 udgør 1.401 mio. kr. 

 

                                                 

5 Bestyrelsen drøftede egenkapitalens definition, sammensætning og størrelse (7,5 procent-målet i fleksibel kapital) på 

bestyrelsesmødet 27. oktober 2015. 
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Det er usikkerhed om, på hvilket tidspunkt KU modtager de statslige gældsbreve vedrørende SNM, som er 

baggrunden for stigningen i den tekniske egenkapital, men i 2023 ved den forventede færdiggørelse af det 

nye SNM-byggeri udgør forøgelsen af den tekniske egenkapital 643 mio. kr. vedrørende SNM, svarende til 

finansieringen fra fondene. Den tekniske egenkapital vil dermed samlet udgøre 1.644 mio. kr. ultimo 2023. 

KU's fleksible kapital forventes at udgøre 1.525 mio. kr. ultimo 2019 svarende til 16,8 procent af KU's samlede 

budgetterede omsætning. Heraf udgør fakulteternes samlede opsparing 1.174 mio. kr., bygningsområdets 

opsparing 26 mio. kr. og den centrale opsparing 325 mio. kr. Ultimo 2020 forventes den fleksible kapital at 

udgøre i alt 1.381 mio. kr., hvoraf 969 mio. kr. er fakulteternes samlede opsparing, bygningsområdets opspa-

ring er 75 mio. kr., og den centrale opsparing udgør 337 mio. kr. Det skyldes, at der forventes et driftsmæs-

sigt overskud på 220 mio. kr. i Ø2-prognosen for 2019 samt et driftsmæssigt underskud i 2020 på 143 mio. 

kr., opgjort efter indmeldinger fra fakulteterne og Fællesadministrationen. Der forventes årligt en central op-

sparing på 12 mio. kr. fra 2020 hidrørende fra de centrale forventede finansielle (netto) renteindtægter. Ul-

timo 2023 vil den fleksible kapital udgøre 1.130 mio. kr., hvilket er større end 7,5 procent målet i 2023 på 698 

mio. kr. De 7,5 procent skal ses som et 'loft' snarere end et 'gulv' i forhold til mulighed for årlige udsving så-

vel på KU-niveau som decentralt på fakultetsniveau. 

Den forventede disponering af egenkapitalen i 2020-2023 kan henføres til 

 Fakulteters flytte- og indretningsomkostninger ved ibrugtagning af nye bygninger (f.eks. Niels Bohr 

Bygningen, Mærsk Tårnet). 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. 

 Brug af central opsparing i perioden 2019-2022 til Strategi 2023-projekter, i alt op til 120 mio. kr. 
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Den forventede disponering af egenkapitalen i 2020-2023 indeholder ikke omkostninger til yderligere etable-

ringsomkostninger af SNM6, men der forventes konkret brugt 11,9 mio. kr. af egenkapitalen fra 2023 og frem.  

Nybyggeri og ombygning af ca. 30.000 m2 samler museet i Botanisk Have. Byggeriet er startet i august 2019, 

og museet forventes overdraget til Københavns Universitet primo 2023. De involverede 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 KU at reetablere lejemålene til den stand, 

de havde før lejemålets indgåelse. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt med ombygninger, der i højere 

grad var tilpasset de ønsker, undervisningen eller forskningen krævede. I den forbindelse er der hensat et be-

løb til tilbageførsel af lejemål til den oprindelige anvendelse.  

Hensættelserne til åremålsforpligtelse og reetableringsforpligtelse forventes forøget med 5,4 mio. kr. i 2020.  

Gældsforpligtelser 

Den langfristede forpligtelse vedrører den langfristede del af de periodiserede donationer vedrørende an-

lægsinvesteringer. Den kortfristede del (et års afskrivninger) er opført under de kortsigtede gældsforpligtel-

ser.  

I de kortsigtede gældsforpligtelser indgår der primært gæld til leverandører og anden almindelig varegæld, 

hensatte beregnede feriepenge til ansatte, forudindbetalte beløb af finanslovsindtægterne (12.-dels rate), 

forud indbetalte beløb til forskningsprojekter og anden gæld mv.  

Den kortfristede gæld ultimo 2020 på i alt 3.579,8 mio. kr. består af gæld til kreditorer på i alt 375,0 mio. kr., 

forpligtelse vedrørende medarbejdernes særlige feriefridage mv. (den 6. ferieuge, som ikke påvirkes af den 

nye ferielov) med i alt 183,6 mio. kr., forud indbetalte bundne tilskud til forskningsaktiviteter mv. 2.100,0 mio. 

kr., forudindbetalte finanslovsindtægter (12.-dels rate) med 476,1 mio. kr., forudindbetalte donationer fra 

fondene vedr. SNM, hvor KU endnu ikke har modtaget gældsbreve fra ministeriet på 133,5 mio. kr. og anden 

gæld mv. med i alt 311,6 mio. kr. 

Den kortfristede gæld forventes at blive reduceret med 882,4 mio. kr. i 2020 primært som følge at betaling af 

knap 0,5 mia. kr. til den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler og fald på 268,0 mio. kr. i de modtagne forud-

betalinger fra fondene vedrørende SNM.  

 

 

                                                 

6 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. Dette beløb er nu forøget med 57 mio. kr. Forventes 

anvendt med 11,9 mio. kr. årligt over en 30-årig periode startende i 2023.  
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BILAG 3. Fakulteternes flerårig budgettering 

 

 

 

mio. kr. Budget 2020 2021 2022 2023

HUM Indtægter 596,5 588,2 572,9 570,2

Løn 519,1 506,1 500,9 509,7

Drift 92,1 88,0 85,3 75,7

HUM Total -14,8 -6,0 -13,4 -15,3

JUR Indtægter 190,0 188,6 186,3 187,8

Løn 166,9 165,2 165,9 165,1

Drift 28,1 26,8 24,7 27,3

JUR Total -5,0 -3,4 -4,3 -4,6

SCIENCE Indtægter 2.292,9 2.330,5 2.393,4 2.378,2

Løn 1.675,7 1.596,5 1.603,6 1.621,7

Drift 745,4 769,0 796,8 763,5

Finansielle poster -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

SCIENCE Total -128,1 -35,1 -7,1 -7,1

SAMF Indtægter 464,6 461,1 453,2 456,7

Løn 409,5 402,0 405,6 406,1

Drift 86,8 83,6 76,6 76,0

SAMF Total -31,6 -24,5 -29,0 -25,4

SUND Indtægter 3.129,6 3.150,0 3.153,1 3.195,3

Løn 2.093,6 2.110,3 2.116,3 2.062,8

Drift 1.062,6 1.072,0 1.060,0 1.151,9

SUND Total -26,6 -32,3 -23,2 -19,3

TEO Indtægter 49,5 49,3 47,2 47,2

Løn 43,3 45,1 44,2 45,2

Drift 5,2 4,3 4,4 4,7

TEO Total 1,0 -0,2 -1,4 -2,6

FA Indtægter 842,1 837,9 830,9 803,4

Løn 462,1 457,9 456,0 450,8

Drift 380,0 380,0 374,9 352,6

FA Total 0,0 0,0 0,0 0,0

SEA Indtægter 1.398,7 1.376,2 1.418,6 1.418,8

Drift 1.348,9 1.389,0 1.412,6 1.445,2

SEA 49,8 -12,8 6,0 -26,4

KU diverse Indtægter 70,2 142,8 221,3 242,7

Løn 52,1 97,3 143,1 154,7

Drift 18,2 45,5 78,3 88,1

Finansielle poster 12,0 12,0 12,0 12,0

KU diverse 12,0 12,0 12,0 12,0

Hovedtotal -143,5 -102,3 -60,4 -88,8

Note: Oversigten er eksklusiv intern handel og interne overførsler (henholdsvis 280 mio. kr. og 449 mio. kr. i 2020).

KU diverse indeholder følgende områder: Strategiske Satsninger (pulje til Strategi-2023 og økonomisk råderum),

Niels Bohr Arkivet, Pulje til Elever og praktikanter samt KU's fordelingssted.
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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 bygningsdrift, vedligehold og finansiering af de igangsatte om- og ny-

byggerier. 

Bygningsbudget 2020 angiver omkostninger og indtægter på bygningsområdet i 2020 og de kommende 9 

år. Bygningsbudget for 2020 er sammenstillet med bygningsbudget for 2019 til sammenligning. 

 

Bygningsbudget 2019-2029 

 

 

mio. kr. B2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Centrale bygningsindtægter 52,1 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8

Bygningsdrift indtægter 27,2 23,9 22,5 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

Bygningsrelaterede indt. i alt 79,3 76,8 75,4 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Husleje 1.187,9 1.024,3 1.051,6 1.038,4 1.060,1 1.060,1 1.060,1 1.060,1 1.060,1 1.060,1 1.060,1

Ejendomsskat 85,7 93,9 105,6 106,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6

Vedligeholdelse 130,4 136,4 123,7 133,7 142,7 142,7 142,7 142,7 142,7 142,7 142,7

Byggesager 6,7 4,4 6,8 11,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Drift og Digitalisering 11,0 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

Tværgående byggerådgivning 5,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Øvrige driftsudgifter 7,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Centrale bygningsomk. i alt 1.433,8 1.287,2 1.316,1 1.317,9 1.345,5 1.345,5 1.345,5 1.345,5 1.345,5 1.345,5 1.345,5

Bygningsdrift 457,4 496,1 516,2 515,6 509,7 509,7 509,7 509,7 509,7 509,7 509,7

Bygningsomk. i alt ekskl. Løn og afskr. 1.891,2 1.783,4 1.832,2 1.833,5 1.855,2 1.855,2 1.855,2 1.855,2 1.855,2 1.855,2 1.855,2

Løn bygningsdrift og vedligehold 154,7 171,9 171,9 171,5 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8

Centrale bygningsafskr. 52,8 61,4 73,0 94,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

Bygningsdrift afskr. 12,0 12,9 11,9 10,9 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Bygningsomk. i alt 2.110,6 2.029,7 2.088,9 2.110,6 2.131,5 2.131,5 2.131,5 2.131,5 2.131,5 2.131,5 2.131,5

Bygningsomk. i alt netto 2.031,3 1.952,9 2.013,6 2.035,6 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5

 

Sammenligning af 10-års bygningsbudget mellem 2019 og 2020 

mio. kr. B2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Bygningsomk. I alt netto B2020-2029 2.031,3 1.952,9 2.013,6 2.035,6 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5 2.056,5

Korrektion for løn* 154,7 171,9 171,9 171,5 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8 167,8

Bygningsomk. I alt netto B2019-2028 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
Forskel 0,0 -234,8 -146,3 -157,8 -133,1 -133,1 -133,1 -133,1 -133,1 -133,1

* Korrektion for løn er inkluderet, da løn for bygningsområdet ikke var en del af budget 2019. 

 

Forskellen i det tiårige bygningsbudget mellem budget 2020 og budget 2019 kan hovedsagligt forklares med 

bevillingsreduktion for KU på 217,7 mio. kr. som følge af SEA reform 2020. KU forventer at nye huslejekon-

trakter fra Bygningsstyrelsen reducerer omkostningerne til husleje med 217,7 mio. kr. fra 2020 og frem. De 

nye huslejekontrakter forventes fremsendt til KU fra Bygningsstyrelsen i december 2019, så det endelige re-

sultat af kontrakterne kendes ikke. Ud over SEA reform 2020 er der udskydelse af ibrugtagning af nybyggeri-

erne Niels Bohr Bygningen og SNM. 

Der er i 2020 budgetteret med bygningsrelaterede indtægter på 76,8 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 vi-

derefakturering af driftsomkostninger samt timeleje til eksterne brugere. 

Bygningsomkostningerne er budgetteret til 1.783,4 mio. kr. eksklusiv løn og afskrivninger i 2020. I det cen-

trale bygningsbudget er der i 2020 og frem afsat i størrelsesordenen 130-140 mio. kr. til vedligehold, hvilket 
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skal medvirke til, at bygningernes vedligeholdelsesstand ikke forværres markant samt sikre modernisering af 

laboratorier. Budgettet er prioriteret på baggrund af indmeldinger af konkrete behov fra Campus Service Or-

ganisationerne (de tre driftsområder - CSO). Ligeledes har Campus Service taget hensyn til vurderingen i de 

gældende bygningssyn. I budgetterne hos CSO'erne er der i 2020 afsat 41 mio. kr. til vedligehold. 

Huslejeudgifterne falder i forhold til 2019. Årsagen til faldet er, at SEA-reform 2020 er blevet implementeret i 

FFL20 med et forventet fald i huslejen for KU på 217,7 mio. kr. KU er blevet beskåret i bevilling med de 217,7 

mio. kr., så der er tale om fald i både omkostninger og indtægter. Herudover afspejler budgettet tidsplaner 

for ibrugtagning af nybyggerierne. Niels Bohr Bygningen forventes pt. overdraget medio 2020, mens SNM 

forventes overtaget primo 2023. Resultatet af arbejdet med en nye budgetmodel har betydet, at huslejen er 

samlet centralt i Campus Service. Huslejerisici fordeles ikke længere på fakulteter, men håndteres centralt via 

rammer. 

Budgetter hos CSO afspejler udgifterne til drift og lokalt vedligehold samt ekstra omkostninger i forbindelse 

med ibrugtagning af byggerierne. Fakulteterne har konkret budgetteret i 2020 og tre år frem, og de efterføl-

gende år er derfor en lineær fremskrivning af 2023. 

Fra 2020 til 2021 budgetteres ejendomsskatterne til at stige 11,7 mio. kr. svarende til en generel stigning i 

ejendomsskatterne på ca. 10 procent. Det nye vurderingssystem må forventes at tage højde for, at ejendoms-

skatter reelt ikke er indeksreguleret siden 2012. Efter udarbejdelsen af Budget 2020 er det blevet meddelt, at 

et nyt vurderingssystem igen er udskudt. 

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, som opføres til KU. Den samlede risiko er pr. oktober 2019 estimeret til ca. 2,7 mia. 

kr. i anlægsudgift. Der er således pr. oktober 2019 en samlet risiko for fordyrelse af huslejen på ca. 158 mio. 

kr. fra 2021, som ikke er indarbejdet i budgettet, idet kun af KU underskrevne aftaler indarbejdes 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Copenhagen Plant Science center 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Niels Bohr Bygningen 45 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Mærsk Tårnet 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

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

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

Ikke realiserede risici i alt 67 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Huslejerisiko
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Sammenligning mellem risici i bygningsbudget mellem 2020 og 2019 

 

Sammenlignes risikobillede for bygningsbudget 2020 med 2019 ses forskydningen af ibrugtagningen af Niels 

Bohr Bygningen og en stigende risiko også på Niels Bohr Bygningen. Hertil kommer, at risikoen på Mærsk 

Tårnet er nedjusteret som følge af den afsluttede voldgiftssag mod Züblin anlagt af Bygningsstyrelsen. 

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.  

Reinvesteringsbehovet på KU kan opgøres til ca. 3,7 mia. kr. Den samlede bygningsmasse som KU råder over 

er vurderet til en samlet værdi af ca. 12 mia. kr. Det vurderes at reinvesteringsbehovet ved at fastholde byg-

ningsmassens funktionalitet er 480 mio. kr. pr. år, svarende til 4% af den samlede værdi af bygningsmassen. 

I det centrale bygningsbudget er der afsat ca. 200 mio. kr. pr. år til (re-)investeringer på bygningsområdet og 

der er afsat ca. 130-140 mio. kr. pr. år til vedligeholdelsesprojekter. Disse midler er medvirkende til at reinve-

steringsbehovet ikke øges mærkbart i perioden. Dels fordi lejemål i Bygningsstyrelsens bygninger ikke er un-

derlagt et krav om vedligeholdelsesstand ved opsigelse, dette betyder at de afsatte midler i budgettet priori-

teres ift. de tre punkter i ejendomsstrategien: Bygninger centralt beliggende på Campus; Bevægelse fra akut 

vedligehold til planlagt vedligehold; Bygninger er en fælles KU ressource. Dels på grund af forventet overta-

gelse af nybyggerierne Niels Bohr Bygningen medio 2020 og Statens Naturhistoriske Museum primo 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Ikke realiserede risici i alt B2020-2029 67 158 158 158 158 158 158 158 158 158

Ikke realiserede risici i alt B2019-2028 127 127 133 133 133 133 133 133 133
Forskel -60 30 24 24 24 24 24 24 24

Huslejerisiko
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BILAG 5. Budgetproces- 

og forudsætninger 

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i 

principperne fra KU's nye budgetmodel gæl-

dende fra 2020. Indledningsvist har fakulteterne 

fået budgetrammer til omkostningsdækning 

svarende til fastfrysning af budget 2019-2022. 

Indtægterne fra finansloven går til finansiering 

af KU's tværgående aktiviteter (bygningsområ-

det og strategiske satsninger/puljer) samt til ud-

møntning til fakulteterne til understøttelse af 

omkostningsdækning af kerneformålene uddan-

nelse, forskning og formidling samt fællesadmi-

nistrationen, der understøtter fakulteter og insti-

tutter på tværs. 

Den interne fordeling af finanslovsmidlerne er 

konkret sket på baggrund af en strategisk dialog på forårets målplansmøder mellem rektorat og fakulteter. 

Dialogen skal basere sig på hoved- og nøgletal, som bygger på et fælles datagrundlag. I denne indledende 

fase af implementering af ny budgetmodel fik fakulteterne budgetrammer til omkostningsdækning, primært 

svarende til de udmeldte fastfrossede budgetrammer, med lovning om, at især omkostninger forbundet med 

etablering og igangsætning af nye uddannelser vil blive drøftet mere indgående på målplansmøderne i for-

året 2020.  

Den 27. august offentliggjorde den nye regering et teknisk finanslovsforslag (FFL20I), som udelukkende be-

stod af en PL, som blev udmøntet til fakulteterne. Regeringens finanslovsforslag (FFL20II) blev fremlagt den 2. 

oktober 2019. På baggrund af denne, og på baggrund af den endelig STÅ-opgørelse for 2020, er der udar-

bejdet en indtægtsprognose for samlet KU. Den opdaterede STÅ-prognose har været til høring og justering 

hos fakulteterne således at de STÅ-prognoser, som fakulteterne arbejder i retning af, udtrykker en fælles og 

realistisk forventning til KU's samlede STÅ-produktion. 

Budgetrammerne fordeler i alt 5,1 mia. kr., heraf ca. 2,9 mia. kr. (eksklusiv bygninger) til fakulteterne jf. figur 8. 

Institutterne m.v. har på baggrund af de tildelte budgetrammer udarbejdet indtægts- og omkostningsbud-

getter for 2020-2023. Sideløbende med indtægts- og omkostningsbudgetteringen på den almindelige virk-

somhed er der foretaget budgettering af den eksterne virksomhed. Institutternes budgetter er aggregeret og 

valideret af fakulteterne. 

Den 9. og 10. oktober 2019 har der været afholdt budgetmøder med fakulteterne med henblik på at kvalifi-

cere fakulteternes budgetter. Fra den 28. oktober til den 5. november 2019 har der været afholdt handle-

plansmøder mellem fakulteternes ledelse og universitetets ledelse i forhold til strategiske opfølgning på fa-

kulteternes handleplaner og godkendelse af fakulteternes budgetter.   

På baggrund af hovedområdernes budgettering er der centralt aggregeret og konsolideret et omkostnings-

baseret resultatbudget, som for budget 2020 viser et flerårigt perspektiv frem til og med 2023. 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 27. november 2019. 

 

 

 

Figur 8. KU's budgetmodel, Budgetramme til om-

kostningsdækning 2020, mio. kr. 
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Budgetforudsætninger 

Herværende budget omfatter alle KU's aktiviteter. Budgettet er internt omsat til henholdsvis et bygningsbud-

get og en intern fordelingsmodel i den almindelige virksomhed, hvor primært universitetets forventede fi-

nanslovstilskud udmøntes til fakulteterne. 

Budgettet er udarbejdet på grundlag af FFL20 og budgetoverslagsårene 2021-2023, der blev offentliggjort 2. 

oktober 2019. Beløbene i 2020 og frem er i 2020-priser og 2019-beløb er opgjort i 2019-priser. Der er tale 

om et etårigt budget med overslag over universitetets forventede indtægter og omkostninger i årene 2021-

2023. Der er foretaget eliminering af intern handel. Intern handel mellem universitetets fakulteter er beløbs-

mæssigt budgetteret til 280 mio. kr.   

Der sker ligeledes eliminering af interne overførsler, det vil sige overførsler fra den eksterne virksomhed til 

den almindelige. Dette sker for at sikre, at såvel indtægter som omkostninger kun indregnes i budgettet en 

gang. Der er i alt foretaget eliminering af interne overførsler for godt 449 mio. kr.   
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	Rektors samlede indstilling  
	Rektor indstiller: 
	 At bestyrelsen vedtager det samlede budget for Københavns Universitet for 2020, således som det aktu-elt foreligger. I den løbende ledelsesinformation i løbet af 2020 vil bestyrelsen blive orienteret om de ju-sterede forventninger/prognoser. 
	 At bestyrelsen vedtager det samlede budget for Københavns Universitet for 2020, således som det aktu-elt foreligger. I den løbende ledelsesinformation i løbet af 2020 vil bestyrelsen blive orienteret om de ju-sterede forventninger/prognoser. 
	 At bestyrelsen vedtager det samlede budget for Københavns Universitet for 2020, således som det aktu-elt foreligger. I den løbende ledelsesinformation i løbet af 2020 vil bestyrelsen blive orienteret om de ju-sterede forventninger/prognoser. 

	 At bestyrelsen godkender balancebudgettet i 2020 og tentativt bud på udviklingen i egenkapitalen for budgetoverslagsårene 2021-2023. 
	 At bestyrelsen godkender balancebudgettet i 2020 og tentativt bud på udviklingen i egenkapitalen for budgetoverslagsårene 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 betragter budgetforslaget for budgetoverslagsårene 2021-2023 som vejledende som følge af de generelle usikkerheder, der knytter sig til såvel indtægtsgrundlaget som forventningerne til omkostningssiden. 


	 
	Rektors budgetberetning 
	Budgetteret resultat 
	Figure
	KU's budget forventes i 2020 at være 9,0 mia. kr. i omsætning. Resultatet for KU's budget 2020 viser et sam-let budget med et underskud på 143,5 mio. kr. I 2021 budgetteres med et underskud på 102,2 mio. kr., i 2022 med et underskud på 60,4 mio. kr., mens der i 2023 forventes et underskud på 88,8 mio. kr.  
	Til sammenligning var det forventede resultat til 2020 ved udarbejdelse af budget 2019 et underskud på 71,8 mio. kr. i 2020, 78,4 mio. kr. i 2021 og 79,9 mio. kr. i 2022.   
	KU's budgetterede underskud i årene fra 2020-2023 og frem skal ses i sammenhæng med flere faktorer. Ved Ø2-prognosen i 2019 forventes overskud på 220,0 mio. kr. i 2019, som primært begrundes i dels forventede renteindtægter på 60 mio. kr. samt dels forventning om udskydelse af omkostninger til de kommende bud-getår. De budgetterede underskud i 2020 til 2023 er samtidig begrundet i strategiske prioriteringer og initia-tiver samt i engangsomkostninger til f.eks. aptering i forbindelse med ibrugtagning af bygni
	Fakulteternes budgetterede og strukturelle underskud skal også ses i lyset af, at der ikke i udarbejdelsen af budgetter er taget højde for Finanslov 2020 (FL20), som endnu ikke er afklaret, men meget tyder på, at uni-versiteternes økonomiske situation allerede fra 2020 forbedres. Regeringen fremsatte den 2. oktober 2019 Forslag til Finanslov 2020 (FFL20). På den positive side afskaffede regeringen med forslaget omprioriterings-bidraget på 2 procent årligt på uddannelse og øvrige formål og således tilbagefør
	Såfremt den endelige Finanslov 2020 (FL20) ender med at afskaffe omprioriteringsbidraget, er det en anden økonomisk situation, vi kigger ind i, og fakulteternes økonomiske rammer, som er grundlaget for deres bud-getlægning og dermed også de strukturelle underskud, vil blive genberegnet for budgetoverslagsårene 2021-2023 i lyset af den endelige finanslov.  
	Som følge af implementering af reform af den statslige huslejeordning (SEA) - SEA-reformen - gældende fra 2020 og nye ejendomsvurderinger for uddannelses- og forskningsbygninger er bevillingerne reduceret fra 2020 og frem som følge af lavere årlig husleje. Konkret betyder det, at KU's basistilskud er reduceret med 217,7 mio. kr. mod tilsvarende lavere husleje. 
	FFL20 giver budgetsikkerhed i det tre-årige perspektiv for forskningstilskuddet, da der er udmøntet midler fra såvel omstillingsreserven som forskningsreserven til og med 2022. KU har en forventning om også at mod-tage midler fra forskningsreserven i 2023 og har derfor tentativt videreført 200 mio. kr. i 2023 på forsknings-tilskuddet. Småfag (8,8 mio. kr.) forventes med FL20 flyttet tilbage til KU's finanslovsparagraf fra og med 2020.  
	Totalt set forventes KU's indtægter at stige med 207,8 mio. kr. i perioden 2019-2023 (løbende priser). KU's finanslovsindtægter har en faldende profil på 209,3 mio. kr. fra 2019 til 2023 (løbende priser). Bevægelsen er primært forårsaget af SEA-reformen (217,7 mio. kr.).  
	Det samlede fald i finanslovsindtægterne modsvares af en forventning om, at de eksterne midler samlet sti-ger med 395,3 mio. kr. fra 2019 til 2023. Stigningen er en følge af forventning til stigning i de eksterne til-skudsfinansierede forskningsmidler på baggrund af, at især de private fonde forventer at øge deres uddeling betragtelig.  
	Andre indtægter stiger med 20 mio. kr. Heri er indregnet en stigning bl.a. som følge af, at KU har overtaget det veterinære beredskab fra 2020 med en forventet omsætning på 40 mio. kr. årligt. 
	Som en del af implementeringen af en ny budgetmodel på KU er der besluttet en bidragsmodel på eksterne midler til at sikre bedre dækning af de indirekte omkostningerne forbundet med de eksterne midler. Imple-menteringen af bidragsmodellen betyder, at der fra budget 2021 overføres bidrag svarende til 15 procent af fakulteternes vækst på den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed til det centrale økonomiske råderum til medfinansiering af de centrale indirekte om-kostninger forbundet med den eksterne virk-s
	Figure
	Ud fra FFL20 forudsætninger om tilbageførsel af omprioriteringsbidraget og bortfald af takst 1 sammenlagt med bidragsmodellen er det samlede råderum i 2020 24,2 mio. kr., i 2021 96,0 mio. kr., i 2022 173,7 mio. kr. og 194,5 mio. kr. i 2023.  
	I opgørelsen af det økonomiske råderum er der taget højde for etablering af det nye institut GLOBE på SUND i 2019. De årlige varige mer-omkostninger hertil er 18,2 mio. kr., som råderummet i de kommende år derfor er nedskrevet med.  
	Det samlede økonomiske råderum er afsat på en central reserve. Hertil kommer renteindtægter budgetteret til 12 mio. kr. i alle årene. Som FFL20 ser ud, vil det økonomiske råderum være godt 24 mio. kr. i 2020 og fun-gere som en central reserve. Hvis takst 1 forhøjelsen videreføres, vil råderummet allerede i 2020 være ca. 70 mio. kr. højere. Der vil derfor, når den endelige finanslov er vedtaget, blive taget stilling til, i hvilket omfang der evt. allerede i 2020 skal udmøntes supplerende midler til fakultete
	Råderummet skal dog også ses i lyset af, at KU står overfor adskillige risici, der alt andet lige kan medføre træk på råderummet. Risiciene er nærmere beskrevet på side 10-12. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Talent og samarbejde – strategi 2023 
	Talent og Samarbejde – strategi 2023 sætter ramme og retning for udviklingen af KU både samlet set og for hvert af KU's institutter og fakulteter. På KU er der løbende opmærksomhed på strategiens fokusområder, idet alle institutter og fakulteter arbejder med strategisk planlægning efter en fælles dialogbaseret model, hvor de fastsætter fireårige målplaner og etårige handleplaner. Fakulteter og institutter har i 2019 revideret deres målplaner og ambitioner fire år frem og fastsat aktiviteter, der skal sikre 
	Hertil kommer en række tværgående projekter og programmer. Et eksempel er Data+-puljen, som universite-tet har søsat i 2019. Formålet er at støtte tværdisciplinære forskere med evne til at udvide forskningsområder ved hjælp af datavidenskabskompetencer, og Data+-puljen er en del af universitetets samlede datasatsning, der også inkluderer en række datalabs, digitalisering af uddannelserne og digitale undervisningsmetoder. De igangværende tværgående projekter og programmer er: VIP-karriereudvikling, Branding 
	Med henblik på at indfri ambitionerne i strategien skal universitetets økonomiske ressourcer samt infrastruk-tur udnyttes bedst muligt. En del af strategien er udvikling af de organisatoriske rammer og herunder den økonomiske styring. Derfor har bestyrelsen igangsat et arbejde med en ny budgetmodel. Formålet med en ny budgetmodel er at sikre bedre samarbejde på tværs og ruste KU til en fremtid, hvor de eksterne midler til forskning forventes at vokse markant, hvor uddannelsesindtægterne igennem de seneste å
	Arbejdet med ny budgetmodel har i 2019 omhandlet de fire spor: Spor 1 vedr. strategisk budgetdialog og fordeling af finanslovsmidlerne, spor 2 vedr. håndtering af den eksterne finansiering, spor 3 vedr. bygnings-området og spor 4 vedr. governance med henblik på at samle det strategiske og det økonomiske. 
	Ved udarbejdelse af budget 2020 har det primært betydet, at fordelingen af finanslovsindtægterne til fakul-teterne er sket med udgangspunkt i budget 2019-2022, som har fungeret som budgetrammer til omkost-ningsdækning. Fakulteterne har fået tildelt faste budgetrammer, som ikke længere er afhængig af det enkelte fakultets STÅ-optjening, men er afløst af en strategisk budgetdialog mellem rektorat og fakulteterne. Denne dialog skal fremadrettet baseres på hoved- og nøgletal for fakulteterne, business cases for
	 
	Udvikling i indtægter 
	Sammensætningen af indtægterne på KU har gennem en årrække gennemgået en udvikling, hvor en stadig stigende andel af indtægterne kommer fra eksterne bevillingsgivere. Udviklingen er gået fra at de eksterne midler i 2007 udgjorde cirka 25 procent af de samlede indtægter til forventeligt at udgøre 40 procent i 2023. 
	Samtidig med denne udvikling har uddannelsesindtægterne (som nævnt tidligere) gennem de seneste år haft en faldende profil primært på grund af 2 procent omprioriteringsbidrag, men også som følge af faldende STÅ-produktion som følge af den ministerielle dimensionering. Det ser dog ud til at vende dels i forhold til tilbageførsel af omprioriteringsbidraget samt udsigt til stigning i optjente STÅ i budgetårene. 
	 
	 
	Eksterne midler 
	Figur 2. Udvikling i omsætning, samlede  
	Figur 2. Udvikling i omsætning, samlede  
	eksterne midler 2010-2023 
	Figure

	Københavns Universitet har i en længere årrække haft en pæn vækst i de eksterne midler. I forbindelse med Finanslov 2016 blev de offent-lige fonde beskåret og det satte en dæmper på væksten. Vækstraten er dog steget og forventes fortsat at stige primært som følge af en for-ventning om øgning i tildeling af midler fra private fonde. 
	Figure
	I budget 2020 forventes indtæg-terne fra de eksterne midler samlet at udgøre 3.410,1 mio. kr. for 2020, hvilket er 214,6 mio. kr. højere end Ø2-prognosen for 2019. (en stig-ning på 6,7 procent). 
	De eksterne midler genereres henholdsvis som Indtægtsdækket virksomhed (IV), Tilskudsfinansieret forsk-ningsvirksomhed (TFV), Retsmedicinske ydelser (RM) og Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA).  
	Samlet set har udviklingen i indtægterne fra de eksterne midler en stigende profil. Årsagen skal tilskrives stigningen vedr. den tilskudsfinansierede forskningsvirk-somhed. Modsat har Retsmedicin, Andre til-skudsfinansierede aktiviteter samt Indtægts-dækket virksomhed en svagt faldende profil. 
	Figur 3. Forventning til omsætning, tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA og TFV) 
	Figur 3. Forventning til omsætning, tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA og TFV) 
	Figure

	Figure
	Den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-hed forventes i 2020 at udgøre 3.036,9 mio. kr., og der forventes en vækst på 263,5 mio. kr. (9,5 procent) i forhold til Ø2-prognosen for 2019. I de efterfølgende år er væksten mere behersket. Samlet indfries ledelsens mål om gennemsnitlig 3 procent årlig vækst.  
	Af figur 3 fremgår forventningen til KU's til-skudsfinansierede aktiviteter opdelt i forven-tede og konkrete, igangsatte projekter1.  
	Figure
	1 De 10 største bevillingsgiver er Novo Nordisk Fonden, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Grundforskningsfond, Innovationsfonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden, Carlsbergfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond, LEO Fondet og Nordea-fonden. Heraf udgør de 10 største bevillingsgivere ca. 1/2 - 2/3 dele af den forventede om-sætning på eksisterende projekter. De 10 største bevillingsgivere har i alt løbende givet tilsagn om 12,6 mia. kr., heraf resterer 5,5 mia. kr., hvoraf de 5,0 mia
	1 De 10 største bevillingsgiver er Novo Nordisk Fonden, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Grundforskningsfond, Innovationsfonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden, Carlsbergfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond, LEO Fondet og Nordea-fonden. Heraf udgør de 10 største bevillingsgivere ca. 1/2 - 2/3 dele af den forventede om-sætning på eksisterende projekter. De 10 største bevillingsgivere har i alt løbende givet tilsagn om 12,6 mia. kr., heraf resterer 5,5 mia. kr., hvoraf de 5,0 mia

	Alle Folketingets partier har den 6. november indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven med ud-møntning af 1.925 mio. kr. i 2020 til forskning og udvikling.  
	Der er afsat 1.542 mio. kr. øremærket til 'grøn omstilling'. Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Inno-vationsfond er blevet tildelt henholdsvis 340 mio. kr. og 629 mio. kr. øremærket til 'grøn omstilling'. Hertil er der tildelt 40 mio. kr. til klimaforskning ved DMI og GEUS og 525 mio. kr. til de energi-og miljøteknologiske og grønne udviklings og demonstrationsprogrammer. Der er tale om konkurrenceudsatte midler, som vil til-falde KU som eksterne midler, såfremt universitetet får del i dem.    
	Herudover er der yderligere afsat henholdsvis 236 mio. kr. og 137 mio. kr. til henholdsvis Danmarks Frie forskningsfond og Danmarks Innovationsfond til en 'balanceret forskningsindsats'. Heraf er de 109 mio. kr. til den fri forskning. Med de midler vil der være afsat 1.062 mio. kr. til den ikke-tematiserede frie forskning un-der Danmarks Frie Forskningsfond i 2020 på finansloven for 2020.  
	Det offentlig forskningsbudget er steget igennem de sidste år2, og er nu på niveau med Finanslov 2015 (med Finanslov 2016 faldt det offentlige forskningsbudget med 6,7 procent fra 2015 til 2016). KU har erfarings-mæssigt hentet ca. 40 procent af den eksterne omsætning fra de offentlige konkurrenceudsatte midler.   
	2 Med FFL20 udgør det offentlige forskningsbudget 23,7 mia. kr. i 2019 udgjorde det 23,2 mia. kr. (i 2020 pris- og lønni-veau). 
	2 Med FFL20 udgør det offentlige forskningsbudget 23,7 mia. kr. i 2019 udgjorde det 23,2 mia. kr. (i 2020 pris- og lønni-veau). 

	Det er KU's vurdering, at universitetet samlet set fortsat kan øge sin omsætning af den eksterne tilskudsfi-nansierede forskningsvirksomhed. Den øgede omsætning skal først og fremmest muliggøres ved et øget hjemtag af midler fra EU og især de private fonde, hvor uddelingsniveauet fortsat forventes øget de kom-mende år. Den øgede omsætning og det øgede hjemtag fra de private fonde og EU skal ske fra et i forvejen ambitiøst udgangspunkt. Over de sidste ti år er KU's omsætning fra danske private kilder steget 
	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 'Vi-denskabelig topkvalitet' fastholdes. Indsatserne til et øget EU-hjemtag fordelt på f
	Kigges der på 2021 og frem, vil prognosen for hjemtag af EU-midler være mere usikker, blandt andet fordi budgettet forventes reduceret som følge af Brexit og et generelt formindsket flerårigt budget for EU. Samti-dig er der usikkerhed om følgerne af de større ændringer, der er lagt op til i forhold til tidligere rammepro-grammer, herunder innovationsområdet og de dertilhørende projekttyper, der ikke vil have samme interesse for KU's forskere som andre projekttyper, og som vil være rettet mod private virksom
	Forventningen i forhold til de største private fonde er en fortsat stigning i hjemtaget set ud fra hjemtaget de se-neste år. Det ses desuden af Novo Nordisk Fondens bevillinger de seneste år, at fonden i højere grad nu også støtter forskning inden for det naturvidenskabelige område og ikke kun det sundhedsvidenskabelige område. 
	Et øget hjemtag kan desuden komme fra de statslige fonde, som der i regeringens forslag til finansloven for 2020 er afsat flere midler til end på finansloven for 2019. Der er som tidligere nævnt afsat i alt 1,5 mia. kr. til 'grøn omstilling'. Som 'comprehensive university' på internationalt niveau har KU gode forudsætninger for at vinde nogle af disse midler i konkurrence, fordi der i den politiske aftale lægges vægt på, at udmøntningen skal omfatte såvel naturvidenskabelig og teknologisk forskning som huma
	Da KU kan se frem til en vækst i eksterne bevillinger i de kommende år, arbejdes der fortsat på at indhente flere indtægter til at dække de indirekte omkostninger i forbindelse med den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-hed. KU er sammen med de øvrige danske universiteter i dialog med de private danske fonde og Uddannelses- og Forskningsministeriet om en øget dækningsgrad. KU's nye budgetmodel har også fokus på at øge den eks-terne finansiering af de direkte og indirekte omkostninger, bland andet ved at
	 
	 
	 
	Forskning 
	Regeringen fastholder med FFL20, at det offentlige forskningsbudget udgør 1,00 procent af BNP. Forsknings-tilskuddet består blandt andet af basisforskningsmidler fra forskningsreserven og af midler fra omstillingsre-serven.  
	Forskningstilskuddet er i 2020 på 3.030,3 mio. kr. og er på niveau med 2019. Regeringen har videreført den treårige bevillingssikkerhed på forskningsområdet, hvor der er udmøntet midler fra forskningsreserven frem til og med 2022 (forskningsmidlerne falder med godt 200 mio. kr. fra 2022 til 2023). 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 2023. Der henstår henhol
	KU's forskningstilskud på finansloven bliver årligt reduceret med 2 procent i omstillingsbidrag. Midlerne overføres til ministeriets omstillingsreserve, hvor der er udmøntet midler i alle år til universiteterne. Der er på FFL20 ikke foretaget en ny fordeling af basismidler til forskning mellem universiteterne i 2023.  
	 
	Uddannelse 
	Fra budget 2019 til 2020 forventes uddannelsesindtægterne samlet at stige med 6,9 mio. kr. og yderligere med i alt 14,5 mio. kr. frem til 2023 (løbende priser).  
	Regeringen foreslår med FFL20 at annullere det årlige omprioriteringsbidrag fra 2020. I 2020 betyder det at KU får tilbageført 37,4 mio. kr. på uddannelsestilskuddet3. Modsat falder uddannelsesindtægterne som følge af et forventet fald på heltidsuddannelse på grund af fald i antal forventede STÅ samt bortfald af takst 1 forhøjelsen. 
	3 KU får i alt tilbageført ca. 46 mio. kr. på omprioriteringsbidraget i 2020 fordelt på uddannelse og øvrige formål (hen-holdsvis 37 og 8 mio. kr.) stigende til 134 mio. kr. i 2022 (henholdsvis 111 og 23 mio. kr.). 
	3 KU får i alt tilbageført ca. 46 mio. kr. på omprioriteringsbidraget i 2020 fordelt på uddannelse og øvrige formål (hen-holdsvis 37 og 8 mio. kr.) stigende til 134 mio. kr. i 2022 (henholdsvis 111 og 23 mio. kr.). 

	Takst 1 forhøjelsen fremtræder ikke på nogen centrale puljer eller indgår i regeringens oplæg over prioriterede områder og indgår derfor ikke som en del af indtægtsgrundlaget i dette budget. En videreførelse af takst 1 for-højelsen skal derfor findes inden for regeringens 'forhandlingsreserve' på 2,1 mia. kr. i 2020 og 1,8 mia. kr. i 2021-2023. Da der er mange andre områder, der ønskes prioriteret inden for denne reserve, må det anses for værende yderst usikkert om denne takstforhøjelse gøres til genstand f
	 
	Udvikling i STÅ   
	Figur 4. STÅ-udvikling 2016-2023 
	Figur 4. STÅ-udvikling 2016-2023 
	Figure

	Der var frem mod 2016 en betydelig stigning i optjente STÅ både på KU og på de øvrige universiteter som følge af studie-fremdriftsreformen og stigende optag. Siden er antallet af STÅ faldet, men der er en tydelig tendens til, at de stude-rende i gennemsnit optjener flere ECTS pr. år særligt på kan-didatuddannelserne. Tendensen bevæger sig i begge retnin-ger – men i forhold til 2018 optjentes der generelt flere ECTS pr. studerende i 2019 på både Bachelor (BA) og Kandidat (KA). 
	Figure
	Figur 4 viser, at der stadig forventes et fald i STÅ-produktio-nen indtil 2020. Det er især på Det Humanistiske Fakultet (HUM) og det Juridiske Fakultet (JUR), hvor der fortsat forven-tes nedgang i antallet af STÅ, som blandt andet kan tilskrives dimensioneringen samt udfordringer med at fylde uddannel-serne op på HUM. Efter 2020 forventes udviklingen at vende 
	for de øvrige fakulteter som følge af nye uddannelsesinitiativer. Regeringen har samtidig øget loftet for op-tag på medicin gældende fra optaget i 2019, hvilket betyder højere forventet STÅ-optjening 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 finansloven for 2016 og endelig fastlæggelse af dimensionering har der igennem en årrække været politisk fokus på at be-grænse adgangen til uddannelser, hvor ledigheden er høj. Efter flere år, hvor optaget på flere BA-uddannel-ser har været præget af dimensioneringen er niveauet i flere tilfælde nået og derfor ses
	 
	Nye initiativer på uddannelsesområdet 
	Uddannelsesøkonomien er præget af, at der har været mange nye uddannelsesinitiativer, hvis konkrete effekter på længere sigt KU endnu har begrænset viden om. Det medfører usikkerheder i prognosticeringen af uddannel-sesindtægterne. Eksempler på nyere uddannelsesinitiativer, som kan påvirke uddannelsesøkonomien både posi-tivt og negativt, er blandt andet mere fleksible uddannelser, herunder udvidelse af retskravet til tre år og indfø-relse af etårige akademiske overbygningsuddannelser samt den fortsatte impl
	I 2019 blev der ved lov gennemført en udvidelse af de studerendes retskrav til tre år. Det udvidede retskrav bety-der, at det bliver muligt at beholde retten til at påbegynde den kandidatuddannelse, som er den naturlige for-længelse af bacheloruddannelsen i op til tre år fra afslutningen af bacheloruddannelsen. De nye regler trådte i kraft i sommeren 2019, men formentlig på grund af en ret kort varsel havde det udvidede retskrav ingen reel ef-fekt på 2019-optaget til KU's kandidatuddannelser. Det forventes,
	I efteråret 2019 pålagde regeringen universiteterne at justere optaget på engelsksprogede uddannelser. Det medførte, at KU konkret skulle reducere optaget med 110 pladser i alt på engelsksprogede kandidatuddannelser i 2019. Reduktionen i optag omfatter hovedsageligt engelsksprogede kandidatuddannelser på Det Naturvidenska-belige Fakultet (SCIENCE). Der er ikke fastlagt konkrete reduktionskrav fremadrettet, men det må forventes, at regulering af optaget til engelsksprogede uddannelse kan påvirke STÅ-optjenin
	KU indførte i 2018 et karakterkrav på 6,0 på næsten alle bacheloruddannelser gældende for både kvote 1 og kvote 2. I 2018 var der et mindre fald i bacheloroptaget som blandt andet grundede i 6,0-kravet. En lignende tendens kan ikke spores i forhold til optaget i 2019, og det forventes således ikke at 6,0-kravet vil påvirke STÅ-optjeningen negativt. Der er derimod en forventning om, at 6,0-kravet vil give et reduceret frafald og dermed øge STÅ-indtægterne. 
	 
	Nye uddannelseselementer fra 2019 
	Med bevillingsreformen fra 2019, som omfatter både universitetsuddannelser og de professions- og er-hvervsrettede videregående uddannelser, blev der introduceret nye uddannelseselementer:  
	Grundtilskud (25 procent) er et fast fireårigt tilskud, som fastsættes til 25 procent af de senest opgjorte uddannel-sestilskud til institutionen (regnskabstal for 2017).  
	Aktivitetstilskud (67,5 procent) udmøntes som et årligt variabelt tilskud baseret på STÅ og takst. De tidligere gæl-dende takster er nedjusteret med ca. 25 procent for at afspejle, at aktivitetstilskuddet udgør en mindre del af det nye bevillingssystem end i det nuværende. 
	Resultattilskud (op til 7,5 procent). Halvdelen af resultattilskuddet består af et studietidstilskud, som udmøntes fuldt ud, hvis KU's gennemsnitlige studietider er under normeret tid + tre måneder på henholdsvis BA og KA. Dette er reelt en stramning i forhold til studiefremdriftsreformen. Den anden halvdel af resultattilskuddet er et 
	beskæftigelsestilskud. KU får fuldt beskæftigelsestilskud, hvis dimittenderne 12-23 måneder efter endt uddan-nelse har samme beskæftigelsesfrekvens som resten af befolkningen fratrukket en konjunkturfaktor. Resultattil-skuddene opgøres på institutionsniveau.  
	Kvalitetstilskud består af midler, der ikke udmøntes som resultattilskud. I 2019 og 2020 er midlerne fordelt i sektoren på baggrund af STÅ-optjening. Herefter er kvalitetspuljen underlagt politisk prioritering. Puljen ud-møntes som puljemidler. 
	Udvikling i omkostninger 
	Personale 
	Der forventes en stigning i det samlede lønforbrug på 255,6 mio. kr. i 2020 i forhold til Ø2-prognosen for 2019 (løbende priser). En stor del af stigningen skal forklares med OK18 med generelle lønstigninger på 4,3 procent-point i perioden 2019-2021. 
	Størstedelen af stigningen henføres til videnskabelige medarbejdere (VIP), der blandt andet omfatter Faculty-VIP og post doc., som forventes at stige med 188,5 mio. kr. Stigningen er primært dels en konsekvens af OK18 samt en konsekvens af en forventning om stigende vækst på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. KU's ledelse vurderer, at fakulteternes forventninger til vækst på den tilskudsfinansierede forskningsvirksom-hed i især 2020 er vel optimistisk, og forventer således en vis forskydning mellem å
	Det teknisk-administrative personale (TAP) er i budget 2020 også steget i forhold til Ø2-prognosen for 2019, hvor der forventes en stigning på 67,1 mio. kr. Stigningen skal primært tilskrives OK18 (stigning i såvel okto-ber 2019 som april og oktober 2020).  
	Årene 2021-2023 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 omtale af de strukturelle underskud på godt 250 mio. kr. i 2023, der p.t. teknisk er neutraliseret i budgettet. Disse underskud vil alt andet lige nogle steder resultere i justeringer og tilp
	 
	Bygningsområdet  
	Det 10-årige bygningsbudget indeholder vedtagne beslutninger i forbindelse med KU's ejendomsstrategi og investeringsplaner. Det er i budgettet forudsat, at Niels Bohr Bygningen overdrages medio 2020, og at Sta-tens Naturhistoriske Museum forventes overdraget primo 2023. Byggeriet af museet er i gang og indgår i den samlede fortætning i henhold til aktstykke 148 af d. 22. juni 2006. I budgettet er der afsat drifts- og inve-steringsmidler til, at KU finansierer laboratoriemoderniseringer for 50 mio. kr. pr. å
	Der er en række væsentlige opmærksomhedspunkter i bygningsområdets totaløkonomi i perioden 2019-2029, som blandt andet omfatter et markant risikobillede på nybyggerierne på 158 mio. kr. pr. år fra 2021 og frem, svarende til en potentiel huslejestigning på op mod 13 procent fra 2021 (jf. risikovurdering nedenfor) på grund af stor usikkerhed på huslejen på især Niels Bohr Bygningen. Risikoen er ikke indregnet i budgettet.  
	Den samlede bygningsmasse som KU råder over er vurderet til en samlet værdi af ca. 12 mia.kr. KU vedlige-holder bygningsmassen for Bygningsstyrelsen. Det vurderes at reinvesteringsbehovet ved at fastholde byg-ningsmassens funktionalitet er 480 mio. kr. pr. år, svarende til 4% af den samlede værdi af bygningsmassen. 
	På FFL20 er KU's bevilling blevet beskåret med 217,7 mio. kr., som følge af SEA-reform 2020, hvor der forud-sættes et fald i husleje fra Bygningsstyrelsen. I bygningsbudgettet er indarbejdet konsekvensen af reformen, det vil sig reduktion i husleje og fald i tilskud. 
	Herudover er der usikkerhed om ejendomsskatter fra 2021 og frem som følge af SKAT's implementering af et nyt ejendomsvurderingssystem. Ejendomsskatterne er på baggrund heraf budgetteret til at stige 11,7 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. 
	 
	Investeringer 
	KU's bruttoinvesteringer er i 2020 budgetteret til 550,6 mio. kr., heraf er knap 161 mio. kr. finansieret via eks-terne midler. Investeringsomfanget på KU er estimeret af fakulteterne, Campus Service og KU-IT. Bruttoinve-steringerne fordeler sig gennemsnitligt med ca. 30-40 procent til forsøgsudstyr og -maskiner, ca. 40-60 pro-cent til bygningsrelaterede investeringer, ca. 10-20 procent til it-investeringer samt ca. 3 procent til øvrige investeringer (inventar og transportmateriel) henover perioden. De bygn
	I forbindelse med FFL18 blev der på ministerområdet fastsat en samlet investeringsramme på 3.100 mio. kr. årligt for en fireårige periode for sektoren. I forbindelse med FFL19 blev rammen beskåret med 10 procent i 2022, og senest ved FFL20 blev rammen pristalsreguleret, så rammen er 3.143 mio. kr. årlig i 2020-2021 og 2.829 mio. kr. årligt i 2022-2023. Rammen skal dække såvel investeringer, der foretages lokalt på de enkelte institutioner som investeringer i nybyggeri mv., som Bygningsstyrelsen gennemfører 
	 
	Risikovurdering 
	Risikovurdering af indtægter og udgifter for budgetperioden 
	Hovedkilderne til indtægter på KU er uddannelsesindtægter, finanslovsindtægter og eksterne midler.   
	 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 forhøjelsen og den ministerielle dimensionering har i de seneste år gjort det udfordrende med prognosticering af indtægterne. Set i lyset af, at 25 procent af uddannel-sesindtægterne nu gives som grundtilskud samt dimensioneringen i flere tilfælde efterhånden har nået sit nivea
	 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 forhøjelsen og den ministerielle dimensionering har i de seneste år gjort det udfordrende med prognosticering af indtægterne. Set i lyset af, at 25 procent af uddannel-sesindtægterne nu gives som grundtilskud samt dimensioneringen i flere tilfælde efterhånden har nået sit nivea
	 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 forhøjelsen og den ministerielle dimensionering har i de seneste år gjort det udfordrende med prognosticering af indtægterne. Set i lyset af, at 25 procent af uddannel-sesindtægterne nu gives som grundtilskud samt dimensioneringen i flere tilfælde efterhånden har nået sit nivea

	 Finanslovsindtægterne er med undtagelse af uddannelsesindtægterne relativt sikre. Der er dog usik-kerhed om fremtidig forskningstilskud i 2023, da der ikke med FL20 er udmøntet midler fra forsk-ningsreserven. KU forventer, at regeringen indfrier sin tidligere fremførte tilkendegivelse om budget-sikkerhed i det treårige perspektiv og har således tentativt indarbejdet 200 mio. kr. i 2023. KU vurde-rer, at risikoen er lav. 
	 Finanslovsindtægterne er med undtagelse af uddannelsesindtægterne relativt sikre. Der er dog usik-kerhed om fremtidig forskningstilskud i 2023, da der ikke med FL20 er udmøntet midler fra forsk-ningsreserven. KU forventer, at regeringen indfrier sin tidligere fremførte tilkendegivelse om budget-sikkerhed i det treårige perspektiv og har således tentativt indarbejdet 200 mio. kr. i 2023. KU vurde-rer, at risikoen er lav. 

	 De eksterne midler har gennem de seneste år været pænt stigende med ca. 4-5 procent årligt. Fakul-teternes budgettering af de eksterne midler udviser fra budget 2019-2020 en pæn vækst på knapt 7 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). I denne sammenhæng skal det bemær-kes, at der også er forventning om store uddelinger fra de store fonde i de kommende år, hvorfor der med en succesra
	 De eksterne midler har gennem de seneste år været pænt stigende med ca. 4-5 procent årligt. Fakul-teternes budgettering af de eksterne midler udviser fra budget 2019-2020 en pæn vækst på knapt 7 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). I denne sammenhæng skal det bemær-kes, at der også er forventning om store uddelinger fra de store fonde i de kommende år, hvorfor der med en succesra


	På omkostningssiden er det primært i forhold til huslejeudgifterne i forbindelse med nybyggerier de væsent-ligste risici knytter sig til, men der knytter sig også risici ift. øvrig drift. Løn udvikler sig relativt stabil og der vurderes ikke at være risici knyttet hertil.  
	 I budget 2020 bruges 59 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 specialiseret marked. Omvendt kan KU komme til at stå med et behov for at tilpasse lønomkostnin-gerne som følge af lo
	 I budget 2020 bruges 59 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 specialiseret marked. Omvendt kan KU komme til at stå med et behov for at tilpasse lønomkostnin-gerne som følge af lo
	 I budget 2020 bruges 59 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 specialiseret marked. Omvendt kan KU komme til at stå med et behov for at tilpasse lønomkostnin-gerne som følge af lo

	 I budget 2020 er 41 procent drifts- og bygningsomkostninger af de samlede omkostninger. Byg-ningsomkostninger er generelt langsigtede og kan ofte ikke tilpasses hurtigt.  
	 I budget 2020 er 41 procent drifts- og bygningsomkostninger af de samlede omkostninger. Byg-ningsomkostninger er generelt langsigtede og kan ofte ikke tilpasses hurtigt.  

	o Nybyggerier: Der er fortsat væsentlige uafklarede risici knyttet til Mærsk Tårnet, Niels Bohr Bygningen og de øvrige byggeprojekter (foreksempel UNILAB), som opføres til KU. Den sam-lede risiko er pr. oktober 2019 estimeret til ca. 2,7 mia. kr. i anlægsudgift, svarende til en årlig huslejefordyrelse på ca. 158 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgettet. Risikovurderingen er baseret på et aktuelt skøn for prisoverskridelser, som ikke er godkendt af bestyrelsen. Skønnet er baseret på konkrete observation
	o Nybyggerier: Der er fortsat væsentlige uafklarede risici knyttet til Mærsk Tårnet, Niels Bohr Bygningen og de øvrige byggeprojekter (foreksempel UNILAB), som opføres til KU. Den sam-lede risiko er pr. oktober 2019 estimeret til ca. 2,7 mia. kr. i anlægsudgift, svarende til en årlig huslejefordyrelse på ca. 158 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgettet. Risikovurderingen er baseret på et aktuelt skøn for prisoverskridelser, som ikke er godkendt af bestyrelsen. Skønnet er baseret på konkrete observation
	o Nybyggerier: Der er fortsat væsentlige uafklarede risici knyttet til Mærsk Tårnet, Niels Bohr Bygningen og de øvrige byggeprojekter (foreksempel UNILAB), som opføres til KU. Den sam-lede risiko er pr. oktober 2019 estimeret til ca. 2,7 mia. kr. i anlægsudgift, svarende til en årlig huslejefordyrelse på ca. 158 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgettet. Risikovurderingen er baseret på et aktuelt skøn for prisoverskridelser, som ikke er godkendt af bestyrelsen. Skønnet er baseret på konkrete observation

	o Reinvesteringsefterslæb: Udtryk for at bygningsmassen visse steder ikke har den ønskvær-dige stand og hvor uforudsete hændelser kan have indflydelse på KU's kerneforretning. 
	o Reinvesteringsefterslæb: Udtryk for at bygningsmassen visse steder ikke har den ønskvær-dige stand og hvor uforudsete hændelser kan have indflydelse på KU's kerneforretning. 

	o Strukturelle underskud på fakulteterne: Der er indarbejdet strukturelle underskud på fakulte-terne for godt 150 mio. kr. i 2021 stigende til godt 250 mio. kr. i 2023. Denne usikkerhed for-ventes dog afbødet ved vedtagelsen af den endelige finanslov for 2020, hvor ompriorite-ringsbidraget forventes tilbageført (som det også er afspejlet i det forventede økonomiske råderum for de kommende år).  
	o Strukturelle underskud på fakulteterne: Der er indarbejdet strukturelle underskud på fakulte-terne for godt 150 mio. kr. i 2021 stigende til godt 250 mio. kr. i 2023. Denne usikkerhed for-ventes dog afbødet ved vedtagelsen af den endelige finanslov for 2020, hvor ompriorite-ringsbidraget forventes tilbageført (som det også er afspejlet i det forventede økonomiske råderum for de kommende år).  

	o Uforudsete nødvendige it-omkostninger: Det vurderes, at der er risiko for merudgifter i for-hold til drifts- og bygningsomkostninger primært som følge af diverse uforudsete omkost-ninger forbundet med erstatning af forældede systemer generelt og storage som følge af stadigt stigende datamængder, estimeret til godt 35 mio. kr. årligt i 2020-2022. 
	o Uforudsete nødvendige it-omkostninger: Det vurderes, at der er risiko for merudgifter i for-hold til drifts- og bygningsomkostninger primært som følge af diverse uforudsete omkost-ninger forbundet med erstatning af forældede systemer generelt og storage som følge af stadigt stigende datamængder, estimeret til godt 35 mio. kr. årligt i 2020-2022. 

	o Familedyrshospitalet:  Der er en betydelig risiko for merudgifter som følge af skimmelsvamp på familiedyrehospitalet (genhusning samt nybyggerier), estimeret til 50 mio. kr. i den akutte fase (2020), og muligvis et beløb af tilsvarende størrelse årene derefter alt efter hvilke inve-steringer der vil skulle foretages i en varig løsning. 
	o Familedyrshospitalet:  Der er en betydelig risiko for merudgifter som følge af skimmelsvamp på familiedyrehospitalet (genhusning samt nybyggerier), estimeret til 50 mio. kr. i den akutte fase (2020), og muligvis et beløb af tilsvarende størrelse årene derefter alt efter hvilke inve-steringer der vil skulle foretages i en varig løsning. 

	o Kopernikus: KU står overfor i samarbejde med resten af sektoren, at skulle erstatte det tidli-gere udddannelsessystem, 'STADS', som er forældet med et nyt system: 'Kopernikus'. Det forventes at gå i drift fra 2023. P.t. estimeret til minimum 20 mio. kr. årligt fra 2023. 
	o Kopernikus: KU står overfor i samarbejde med resten af sektoren, at skulle erstatte det tidli-gere udddannelsessystem, 'STADS', som er forældet med et nyt system: 'Kopernikus'. Det forventes at gå i drift fra 2023. P.t. estimeret til minimum 20 mio. kr. årligt fra 2023. 

	o It-konsolideringsprogram: Det er nødvendigt med hurtigere gennemførsel af konsoliderings-programmet af hensyn til at it-infrastrukturen ikke bliver en barriere for driften og udviklin-gen af andre områder, estimeret til 24 mio. kr. årligt i 2020-2024. 
	o It-konsolideringsprogram: Det er nødvendigt med hurtigere gennemførsel af konsoliderings-programmet af hensyn til at it-infrastrukturen ikke bliver en barriere for driften og udviklin-gen af andre områder, estimeret til 24 mio. kr. årligt i 2020-2024. 

	o De finansielle poster: P.t. er der budgetteret med forventede renteindtægter på 12 mio. kr. i årene 2020-2023. Der er stor usikkerhed forbundet med prognosticeringen, da der er stor usikkerhed på finansmarkederne verden over (se bilag 2 vedr. KU's kapitalforvaltning). 
	o De finansielle poster: P.t. er der budgetteret med forventede renteindtægter på 12 mio. kr. i årene 2020-2023. Der er stor usikkerhed forbundet med prognosticeringen, da der er stor usikkerhed på finansmarkederne verden over (se bilag 2 vedr. KU's kapitalforvaltning). 



	Såfremt alle de nævnte risici indtræffer samtidigt, kan KU stå med et indtægtsfald på godt 550 mio. kr. i peri-oden 2020-2023 og en stigning i omkostninger på godt 900 mio. kr. i 2020-2023. Samlet beløber risici sig i perioden 2020-2023 til 1.450 mio. kr., svarende til knapt 17 procent af den forventede omsætning i 2020. KU har et langsigtet fleksibelt egenkapitalmål på 7,5 procent af omsætningen, svarende til 698 mio. kr. i 2023. KU's faktiske fleksible kapital forventes at udgøre 1.525 mio. kr. med udgang
	I forhold til fakulteternes strukturelle underskud vil de blive håndteret særskilt i dialog med fakulteterne og forventes at blive afbødet af tilbageførslen af omprioriteringsbidraget, der som nævnt indledningsvist udgør 45 mio. kr. i 2020 stigende til 133 mio. kr. fra 2022. 
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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 
	 
	Figure
	 
	 
	 
	I figur 5 er indtægtskilderne illustreret.   
	Figur 5. Indtægtskilder, budget 2020 
	Figur 5. Indtægtskilder, budget 2020 
	Figure

	Finanslovstilskud 
	Figure
	Den væsentligste del af KU's indtægter stammer fra finansloven. Finanslovsindtægterne består dels af ak-tivitetsafhængige tilskud (uddannelsesindtægter), hvorved der kan opstå usikkerhed omkring tilskud-dets størrelse som følge af ændret produktion og/el-ler takstfastsættelse dels af forsknings- og basistil-skud, hvor der er en noget større sikkerhed om til-skuddenes størrelse. Til gengæld er disse ofte udsat for besparelser og styret af politiske forhandlinger sent i budgetprocessen.  
	 
	Uddannelsesindtægter 
	Prognosen er beregnet på baggrund af antallet af optagne studerende pr. 1. oktober 2019, de eksiste-rende 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. Generelt har STÅ-prognosen på det korte sigt været rimelig pålidelig. For eksempel er den forventede STÅ-produktion i 2019 kun opjusteret med 37 STÅ siden budget 2019, hvor den forventede pro-duktion var 26.773. På grund af studiefremdriftsreformen og dimensioneringen har det i de seneste par år været svært at forudse de studerendes adfærd på længere sigt. Som beskrevet tidligere er uddannels
	I det flerårige perspektiv forventes stigende STÅ-produktion, hvilket skyldes diverse nye uddannelsesinitiati-ver (på SCIENCE og Det Samfundsvidenskabelig Fakultet (SAMF)) samt øget loftet for optag på medicin med meroptag på Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet (SUND) til følge.  
	I forhold til takst 1 forhøjelsen er som beskrevet indledningsvist ikke videreført efter 2019, og det er usikkert hvorvidt KU kan forvente at modtage midlerne på FL20. På KU har takst 1 forhøjelsen haft et niveau på knapt 70 mio. kr. 
	Småfagstilskuddet forventes med FL20 at blive tilbageført til KU's finanslovparagraf (8,8 mio. kr.). Småfagstil-skuddet gives til institutioner, der udbyder små humanistiske fag af særlig national betydning.  
	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 uddannelses-produktion fra Undervisningsministeriet (UVM).  Disse aktiviteter er prognosticeret af fakulteterne og indgår som en del af Øvrige uddannelsesindtægter.  
	 
	Forskningstilskud 
	KU's forskningstilskud er i 2020 3.030,3 mio. kr. og er på niveau med 2019.  
	KU's forskningstilskud falder på FFL20 med godt 200 mio. kr. fra 2022 til 2023. Årsagen er, at der ikke er ud-møntet midler fra forskningsreserven i 2023. Som tidligere nævnt henstår hele 3.510,1 mio. kr. i 2023 på forskningsreserven. Det er KU's forventning, at midlerne udmøntes til KU ved FFL21, og på denne baggrund er der videreført 200 mio. kr. på basisforskning i 2023. 
	Forskningstilskuddet reduceres stadig med 2 procent årligt til omstillingsreserven, som returneres til sekto-ren. Som nævnt indledningsvist er omstillingsreserven endnu ikke fordelt i 2023, men forventes fordelt til universiteterne ved endelig FL20.  
	Basistilskud  
	KU's basistilskud dækker dels over Øvrige formål og Forskningsbaseret myndighedsbetjening.   
	Finanslovens tilskud til Øvrige formål dækker blandt andet tilskud til bygningsvedligeholdelse, tilskud til ejen-domsskatter, tilskud til universitetets museer og samlinger, biblioteker mm. Med FFL20 er omprioriteringsbi-draget (8 mio. kr. i 2020 stigende til 23 mio. kr. i 2022) ligesom på uddannelsesindtægter ligeledes tilbageført på Øvrige formål. 
	KU udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet vedr. opgaver i relation til fødevareøkonomi. Derudover udføres blandt andet opgaver vedrørende skovovervågning.  
	Basistilskud er med FFL20 og som følge af reform af den statslige huslejeordning (SEA) og nye ejendomsvurderin-ger for uddannelses- og forskningsbygninger reduceret med 217,7 mio. kr. mod tilsvarende lavere husleje. Basis-tilskud er ligesom uddannelsestilskuddene fritaget fra 2 procents omprioriteringsbidrag fra 2020. 
	KU udfører derudover forskningsbaseret myndigheds betjening for Miljø- og Fødevareministeriet. Disse er opført under 'andre indtægter'.  
	Eksterne midler  
	Figur 6. Omsætning fordelt på delregnskaber 
	Figur 6. Omsætning fordelt på delregnskaber 
	Figure

	De eksterne midler tilfalder den enkelte optjenende enhed. De bidrager til den almindelige virksomhed (AV) via overhead/admini-strationsbidrag. Siden 2008 er alt optjent overhead tilfaldet det en-kelte fakultet. Indtægterne fra ekstern virksomhed genereres hen-holdsvis som Indtægtsdækket virksomhed (IV), Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (TFV), Retsmedicinske ydelser (RM) og Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ATA). 
	Figure
	Som nævnt i indledningen er der i forbindelse med implementerin-gen af KU's nye budgetmodel besluttet en 15 procents bidragsmo-del af væksten på de tilskudsfinansierede forskningsmidler, der skal bidrage til de indirekte omkostninger centralt på KU. Modellen er implementeret neutralt for fakulteterne i 2020. Fra 2021-2023 bi-drager fakulteterne med 33,1 mio. kr. stigende til 61,8 mio. kr.  
	Alle eksterne midler er budgetteret af fakulteterne. Der forventes i 2020 eksterne midler for i alt 3.410,1 mio. kr., hvilket er 214,6 mio. kr. højere end Ø2-prognosen for 2019.  
	Indtægtsdækket virksomhed (IV) forventes at falde med 11,4 mio. kr. fra Ø2-prognosen 2019 til budget 2020 (12,3 procent). Retsmedicin forventes af falde med 8,0 mio. kr. (3,7 procent). 
	Den tilskudsfinansierede forskning udviser en stigning på 263,5 mio. kr. (9,5 procent) fra Ø2-prognosen for 2019 til budget 2020. Modsætningsvis falder Andre tilskudsfinansierede aktiviteter med 29,5 mio. kr. (25,4 procent).  
	 
	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. 
	 
	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 vedrørende veterinære forhold under Miljø- og Fødevareministeriet. Der er tale om et økonomisk omfang på 40 mio. kr. årligt.  
	Ordinære driftsomkostninger  
	Figur 7. Samlede omkostninger, budget 2020 
	Figur 7. Samlede omkostninger, budget 2020 
	Figure

	Institutterne har foretaget konkret budgettering af udgifterne i 2020. Sammenholdt med forventnin-gerne til investeringsomfanget og ændring i ferie-pengehensættelse er fakulteternes konsoliderede budgetter korrigeret, så de optræder omkost-ningsbaseret. De ordinære driftsomkostninger for-ventes at ligge på 9.189,5 mio. kr. i 2020.  
	Figure
	 
	Lønomkostninger 
	De samlede lønomkostninger er budgetteret til 5.422,2 mio. kr. i 2020. Lønomkostningerne udgør 59,0 procent af de samlede ordinære omkostnin-ger. Lønnen er fordelt på løn til videnskabeligt per-sonale (VIP) og teknisk-administrativt personale (TAP), hvoraf VIP-lønnen udgør 59,7 procent af de samlede lønomkostninger og den samlede TAP-løn udgør 40,3 procent.  
	De samlede lønomkostninger er budgetteret 255,6 mio. kr. højere end ved Ø2-prognosen for 2019 (løbende priser). Stigningen fordeler sig med på henholdsvis 123,6 mio. kr. i stigning på almindelig virksomhed og 132,0 mio. kr. på den eksterne virksomhed. Der forventes en vækst på den eksterne virksomhed, hvor der for-ventes en stigning på 214,6 mio. kr. i 2020 i forhold til Ø2-prognosen 2019 (løbende priser). Der er dog gene-relt knyttet stor usikkerhed til fordelingen mellem løn og drift, ikke mindst i den ekst
	 
	Bygningsdrift og øvrig drift 
	Driftsomkostninger er samlet budgetteret til 3.767,3 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning på 78,6 mio. kr. i forhold til Ø2-prognosen for 2019 (løbende priser). Driftsomkostninger udgør 41,0 procent af de ordinære omkostninger og omfatter bygningsdrift, øvrig drift og afskrivninger.  
	Der er budgetteret med bygningsrelaterede omkostninger på 1.783,4 mio. kr. eksklusiv afskrivninger i 2020. Fra budget 2014 til 2019 var 50 procent af huslejen og ejendomsskatterne udlagt til fakulteterne. Med imple-menteringen af KU's nye budgetmodet fra og med budget 2020 er husleje og ejendomsskatter (ca. 550 mio. kr.) blevet centraliseret. 
	Bygningsomkostningerne er nærmere beskrevet i bygningsbudgettet, jf. bilag 4. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Investeringer og afskrivninger  
	KU's bruttoinvesteringer er i 2020 budgetteret til 550,6 mio. kr., heraf er knap 161 mio. kr. finansieret via eks-terne midler. Investeringsomfanget på KU er estimeret af fakulteterne, Campus Service og KU-IT. 
	Afskrivningerne i 2020 er baseret på den eksisterende aktivmasse og på det forventede investeringsomfang i 2020. I årene 2021-2023 er afskrivningerne be-regnet i forhold til den eksisterende ak-tivmasse og det forventede investe-ringsomfang 2021-2023. Afskrivnin-gerne øges på baggrund af vækst i in-vesteringerne bagudrettet. I investe-ringsåret vil typisk alene blive afskrevet forholdsmæssigt i forhold til købstidspunktet og fulde årlige afskrivninger sker så først i de efterfølgende år. Hertil kommer, at a
	Figure
	 
	Finansielle poster (renteindtægter/-udgifter), netto 
	Der er i 2020 budgetteret med finansielle poster på 12 mio. kr. i indtægter svarende til et afkast på 0,6 pro-cent.  
	Kapitalforvalternes4 forventninger svinger fra 0-1,4 procent, hvilket afspejler deres indbyrdes meget forskel-lige syn på udviklingen i 2020. 2020 vil sandsynligvis blive præget af recession, hvilket allerede har vist en be-gyndende tendens i slutningen af 2019. Handelskrigen mellem USA og Kina samt Brexit udgør desuden en betydelig usikkerhed, hvilket finansmarkederne bærer præg af (i bilag 2 følger nærmere redegørelse for for-ventningerne til afkast m.v.).  
	4 Der er fra 1. juni 2017 indgået porteføljeaftaler med 3 kapitalforvaltere (Nykredit, SEB og Sydbank) om investering. De-res nuværende mandat, der blev indgået pr. 1. maj 2019, stipulerer minimum 85 procent stats- og realobligationer og maksimum 15 procent andre aktivklasser (aktier, virksomhedsobligationer eller lign). 
	4 Der er fra 1. juni 2017 indgået porteføljeaftaler med 3 kapitalforvaltere (Nykredit, SEB og Sydbank) om investering. De-res nuværende mandat, der blev indgået pr. 1. maj 2019, stipulerer minimum 85 procent stats- og realobligationer og maksimum 15 procent andre aktivklasser (aktier, virksomhedsobligationer eller lign). 
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	Balancebudget
	 

	Med udgangspunkt i 2. økonomiopfølgningsrapport for 2019 er der opstillet et balancebudget for den reste-rende del af 2019 samt for 2020. 
	 
	Figure
	Aktiver 
	Anlægsaktiver 
	Samlet forventes immaterielle og materielle anlægsaktiver at blive forøget med 242,1 mio. kr. som følge af, at de samlede investeringer anslås til 550,6 mio. kr., mens bruttoafskrivningerne er budgetteret med 308,5 mio. kr. i 2020. Donerede investeringer forventes at udgøre 160,6 mio. kr. og donationsafskrivningerne 133,6 mio. kr. i 2020.  
	De finansielle anlægsaktiver (som bl.a. indeholder gældsbreve fra staten) forventes forøget med 400,0 mio. kr. i 2020 vedr. Statens Naturhistoriske Museum (SNM) og med 30,5 mio. kr. vedr. universitetstorvet på Karen Blixen Plads.  
	KU forventer ikke at modtage gældsbreve fra staten i 2019, men blandt andre finansielle anlægsaktiver for-ventes den forudbetalte husleje vedr. SNM-bygningen forøget med 20,0 mio. kr. fra den sidste betaling til Bygningsstyrelsen inden byggesagen officielt startede den 3. maj 2019.  
	 
	Omsætningsaktiver 
	Tilgodehavender på i alt 1.427,3 mio. kr. ultimo 2020 består primært af tilgodehavender vedrørende eksterne projekter på 700,0 mio. kr. 
	De likvide beholdninger og investeringerne i kortfristede værdipapirer forventes samlet at udgøre 2.447,2 mio. kr. ultimo 2020, og beholdningen forventes samlet set at falde med 1.241,6 mio. kr. i 2020 fra 3.688,8 mio. kr. ultimo 2019.  
	Reduktionen af de likvide beholdninger i 2020 forårsages dels af et forventet underskud på 143,5 mio. kr., men skyldes primært en forventning om, at KU i slutningen af 2020 betaler knap 0,5 mia. kr. til den nye fond 'Lønmodtagernes Feriemidler' for at frigøre KU for de fremtidige forpligtelser og administrationen vedrø-rende feriepengeforpligtelsen over for medarbejderne frem til deres pensionering. Eventuelt vil udbetalingen først ske i 2021. Det bemærkes, at universitetssektoren er i dialog med Styrelsen 
	Passiver 
	Egenkapitalen 5 
	5 Bestyrelsen drøftede egenkapitalens definition, sammensætning og størrelse (7,5 procent-målet i fleksibel kapital) på bestyrelsesmødet 27. oktober 2015. 
	5 Bestyrelsen drøftede egenkapitalens definition, sammensætning og størrelse (7,5 procent-målet i fleksibel kapital) på bestyrelsesmødet 27. oktober 2015. 

	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 (for eksempel 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 2020 svarer til 678 mio. kr. og i 2023 svarer det til 698 mio. kr. Målet bør ikke ses som en automatisk meka-nisme, men som et ledelsesmæssigt pejlemærke for at træffe beslutninger, der re
	KU's tekniske egenkapital forventes at udgøre 971 mio. kr. ultimo 2019. Dette er uændret i forhold til 2018. Der forventes optaget nye gældsbreve i 2020 vedrørende universitetstorvet på Karen Blixens Plads (30 mio. kr.) samt vedr. SNM (400 mio. kr.), således at den tekniske egenkapital ultimo 2020 udgør 1.401 mio. kr. 
	 
	 
	Figure
	Det er usikkerhed om, på hvilket tidspunkt KU modtager de statslige gældsbreve vedrørende SNM, som er baggrunden for stigningen i den tekniske egenkapital, men i 2023 ved den forventede færdiggørelse af det nye SNM-byggeri udgør forøgelsen af den tekniske egenkapital 643 mio. kr. vedrørende SNM, svarende til finansieringen fra fondene. Den tekniske egenkapital vil dermed samlet udgøre 1.644 mio. kr. ultimo 2023. 
	KU's fleksible kapital forventes at udgøre 1.525 mio. kr. ultimo 2019 svarende til 16,8 procent af KU's samlede budgetterede omsætning. Heraf udgør fakulteternes samlede opsparing 1.174 mio. kr., bygningsområdets opsparing 26 mio. kr. og den centrale opsparing 325 mio. kr. Ultimo 2020 forventes den fleksible kapital at udgøre i alt 1.381 mio. kr., hvoraf 969 mio. kr. er fakulteternes samlede opsparing, bygningsområdets opspa-ring er 75 mio. kr., og den centrale opsparing udgør 337 mio. kr. Det skyldes, at d
	Den forventede disponering af egenkapitalen i 2020-2023 kan henføres til 
	 Fakulteters flytte- og indretningsomkostninger ved ibrugtagning af nye bygninger (f.eks. Niels Bohr Bygningen, Mærsk Tårnet). Heraf er en del omkostninger flyttet til 2020 i forhold til forsinkelse i ibrugtagning af bygningerne. 
	 Fakulteters flytte- og indretningsomkostninger ved ibrugtagning af nye bygninger (f.eks. Niels Bohr Bygningen, Mærsk Tårnet). Heraf er en del omkostninger flyttet til 2020 i forhold til forsinkelse i ibrugtagning af bygningerne. 
	 Fakulteters flytte- og indretningsomkostninger ved ibrugtagning af nye bygninger (f.eks. Niels Bohr Bygningen, Mærsk Tårnet). 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. 
	 Bundne strategiske initiativer på enkelte fakulteter i forbindelse med implementering af Strategi 2023. 

	 Brug af central opsparing i perioden 2019-2022 til Strategi 2023-projekter, i alt op til 120 mio. kr. 
	 Brug af central opsparing i perioden 2019-2022 til Strategi 2023-projekter, i alt op til 120 mio. kr. 


	Den forventede disponering af egenkapitalen i 2020-2023 indeholder ikke omkostninger til yderligere etable-ringsomkostninger af SNM6, men der forventes konkret brugt 11,9 mio. kr. af egenkapitalen fra 2023 og frem.  
	6 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. Dette beløb er nu forøget med 57 mio. kr. Forventes anvendt med 11,9 mio. kr. årligt over en 30-årig periode startende i 2023.  
	6 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. Dette beløb er nu forøget med 57 mio. kr. Forventes anvendt med 11,9 mio. kr. årligt over en 30-årig periode startende i 2023.  
	 
	  

	Nybyggeri og ombygning af ca. 30.000 m2 samler museet i Botanisk Have. Byggeriet er startet i august 2019, og museet forventes overdraget til Københavns Universitet primo 2023. De involverede 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 KU at reetablere lejemålene til den stand, de havde før lejemålets indgåelse. I enkelte tilfælde har det været nødvendigt med ombygninger, der i højere grad var tilpasset de ønsker, undervisningen eller forskningen krævede. I den forbindelse er der hensat et be-løb til tilbageførsel af lejemål til den oprindelige anvendelse.  
	Hensættelserne til åremålsforpligtelse og reetableringsforpligtelse forventes forøget med 5,4 mio. kr. i 2020.  
	Gældsforpligtelser 
	Den langfristede forpligtelse vedrører den langfristede del af de periodiserede donationer vedrørende an-lægsinvesteringer. Den kortfristede del (et års afskrivninger) er opført under de kortsigtede gældsforpligtel-ser.  
	I de kortsigtede gældsforpligtelser indgår der primært gæld til leverandører og anden almindelig varegæld, hensatte beregnede feriepenge til ansatte, forudindbetalte beløb af finanslovsindtægterne (12.-dels rate), forud indbetalte beløb til forskningsprojekter og anden gæld mv.  
	Den kortfristede gæld ultimo 2020 på i alt 3.579,8 mio. kr. består af gæld til kreditorer på i alt 375,0 mio. kr., forpligtelse vedrørende medarbejdernes særlige feriefridage mv. (den 6. ferieuge, som ikke påvirkes af den nye ferielov) med i alt 183,6 mio. kr., forud indbetalte bundne tilskud til forskningsaktiviteter mv. 2.100,0 mio. kr., forudindbetalte finanslovsindtægter (12.-dels rate) med 476,1 mio. kr., forudindbetalte donationer fra fondene vedr. SNM, hvor KU endnu ikke har modtaget gældsbreve fra m
	Den kortfristede gæld forventes at blive reduceret med 882,4 mio. kr. i 2020 primært som følge at betaling af knap 0,5 mia. kr. til den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler og fald på 268,0 mio. kr. i de modtagne forud-betalinger fra fondene vedrørende SNM.  
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	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 bygningsdrift, vedligehold og finansiering af de igangsatte om- og ny-byggerier. 
	Bygningsbudget 2020 angiver omkostninger og indtægter på bygningsområdet i 2020 og de kommende 9 år. Bygningsbudget for 2020 er sammenstillet med bygningsbudget for 2019 til sammenligning. 
	 
	Bygningsbudget 2019-2029 
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	Sammenligning af 10-års bygningsbudget mellem 2019 og 2020 
	 
	Figure
	* Korrektion for løn er inkluderet, da løn for bygningsområdet ikke var en del af budget 2019. 
	 
	Forskellen i det tiårige bygningsbudget mellem budget 2020 og budget 2019 kan hovedsagligt forklares med bevillingsreduktion for KU på 217,7 mio. kr. som følge af SEA reform 2020. KU forventer at nye huslejekon-trakter fra Bygningsstyrelsen reducerer omkostningerne til husleje med 217,7 mio. kr. fra 2020 og frem. De nye huslejekontrakter forventes fremsendt til KU fra Bygningsstyrelsen i december 2019, så det endelige re-sultat af kontrakterne kendes ikke. Ud over SEA reform 2020 er der udskydelse af ibrugt
	Der er i 2020 budgetteret med bygningsrelaterede indtægter på 76,8 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 vi-derefakturering af driftsomkostninger samt timeleje til eksterne brugere. 
	Bygningsomkostningerne er budgetteret til 1.783,4 mio. kr. eksklusiv løn og afskrivninger i 2020. I det cen-trale bygningsbudget er der i 2020 og frem afsat i størrelsesordenen 130-140 mio. kr. til vedligehold, hvilket 
	skal medvirke til, at bygningernes vedligeholdelsesstand ikke forværres markant samt sikre modernisering af laboratorier. Budgettet er prioriteret på baggrund af indmeldinger af konkrete behov fra Campus Service Or-ganisationerne (de tre driftsområder - CSO). Ligeledes har Campus Service taget hensyn til vurderingen i de gældende bygningssyn. I budgetterne hos CSO'erne er der i 2020 afsat 41 mio. kr. til vedligehold. 
	Huslejeudgifterne falder i forhold til 2019. Årsagen til faldet er, at SEA-reform 2020 er blevet implementeret i FFL20 med et forventet fald i huslejen for KU på 217,7 mio. kr. KU er blevet beskåret i bevilling med de 217,7 mio. kr., så der er tale om fald i både omkostninger og indtægter. Herudover afspejler budgettet tidsplaner for ibrugtagning af nybyggerierne. Niels Bohr Bygningen forventes pt. overdraget medio 2020, mens SNM forventes overtaget primo 2023. Resultatet af arbejdet med en nye budgetmodel 
	Budgetter hos CSO afspejler udgifterne til drift og lokalt vedligehold samt ekstra omkostninger i forbindelse med ibrugtagning af byggerierne. Fakulteterne har konkret budgetteret i 2020 og tre år frem, og de efterføl-gende år er derfor en lineær fremskrivning af 2023. 
	Fra 2020 til 2021 budgetteres ejendomsskatterne til at stige 11,7 mio. kr. svarende til en generel stigning i ejendomsskatterne på ca. 10 procent. Det nye vurderingssystem må forventes at tage højde for, at ejendoms-skatter reelt ikke er indeksreguleret siden 2012. Efter udarbejdelsen af Budget 2020 er det blevet meddelt, at et nyt vurderingssystem igen er udskudt. 
	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, som opføres til KU. Den samlede risiko er pr. oktober 2019 estimeret til ca. 2,7 mia. kr. i anlægsudgift. Der er således pr. oktober 2019 en samlet risiko for fordyrelse af huslejen på ca. 158 mio. kr. fra 2021, som ikke er indarbejdet i budgettet, idet kun af KU underskrevne aftaler indarbejdes 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 
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	Sammenligning mellem risici i bygningsbudget mellem 2020 og 2019 
	 
	Figure
	Sammenlignes risikobillede for bygningsbudget 2020 med 2019 ses forskydningen af ibrugtagningen af Niels Bohr Bygningen og en stigende risiko også på Niels Bohr Bygningen. Hertil kommer, at risikoen på Mærsk Tårnet er nedjusteret som følge af den afsluttede voldgiftssag mod Züblin anlagt af Bygningsstyrelsen. 
	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
	Reinvesteringsbehovet på KU kan opgøres til ca. 3,7 mia. kr. Den samlede bygningsmasse som KU råder over er vurderet til en samlet værdi af ca. 12 mia. kr. Det vurderes at reinvesteringsbehovet ved at fastholde byg-ningsmassens funktionalitet er 480 mio. kr. pr. år, svarende til 4% af den samlede værdi af bygningsmassen. 
	I det centrale bygningsbudget er der afsat ca. 200 mio. kr. pr. år til (re-)investeringer på bygningsområdet og der er afsat ca. 130-140 mio. kr. pr. år til vedligeholdelsesprojekter. Disse midler er medvirkende til at reinve-steringsbehovet ikke øges mærkbart i perioden. Dels fordi lejemål i Bygningsstyrelsens bygninger ikke er un-derlagt et krav om vedligeholdelsesstand ved opsigelse, dette betyder at de afsatte midler i budgettet priori-teres ift. de tre punkter i ejendomsstrategien: Bygninger centralt b
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	Figur 8. KU's budgetmodel, Budgetramme til om-kostningsdækning 2020, mio. kr. 
	Figur 8. KU's budgetmodel, Budgetramme til om-kostningsdækning 2020, mio. kr. 
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	Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i principperne fra KU's nye budgetmodel gæl-dende fra 2020. Indledningsvist har fakulteterne fået budgetrammer til omkostningsdækning svarende til fastfrysning af budget 2019-2022. 
	Indtægterne fra finansloven går til finansiering af KU's tværgående aktiviteter (bygningsområ-det og strategiske satsninger/puljer) samt til ud-møntning til fakulteterne til understøttelse af omkostningsdækning af kerneformålene uddan-nelse, forskning og formidling samt fællesadmi-nistrationen, der understøtter fakulteter og insti-tutter på tværs. 
	Den interne fordeling af finanslovsmidlerne er konkret sket på baggrund af en strategisk dialog på forårets målplansmøder mellem rektorat og fakulteter. Dialogen skal basere sig på hoved- og nøgletal, som bygger på et fælles datagrundlag. I denne indledende fase af implementering af ny budgetmodel fik fakulteterne budgetrammer til omkostningsdækning, primært svarende til de udmeldte fastfrossede budgetrammer, med lovning om, at især omkostninger forbundet med etablering og igangsætning af nye uddannelser vi
	Den 27. august offentliggjorde den nye regering et teknisk finanslovsforslag (FFL20I), som udelukkende be-stod af en PL, som blev udmøntet til fakulteterne. Regeringens finanslovsforslag (FFL20II) blev fremlagt den 2. oktober 2019. På baggrund af denne, og på baggrund af den endelig STÅ-opgørelse for 2020, er der udar-bejdet en indtægtsprognose for samlet KU. Den opdaterede STÅ-prognose har været til høring og justering hos fakulteterne således at de STÅ-prognoser, som fakulteterne arbejder i retning af, ud
	Budgetrammerne fordeler i alt 5,1 mia. kr., heraf ca. 2,9 mia. kr. (eksklusiv bygninger) til fakulteterne jf. figur 8. Institutterne m.v. har på baggrund af de tildelte budgetrammer udarbejdet indtægts- og omkostningsbud-getter for 2020-2023. Sideløbende med indtægts- og omkostningsbudgetteringen på den almindelige virk-somhed er der foretaget budgettering af den eksterne virksomhed. Institutternes budgetter er aggregeret og valideret af fakulteterne. 
	Den 9. og 10. oktober 2019 har der været afholdt budgetmøder med fakulteterne med henblik på at kvalifi-cere fakulteternes budgetter. Fra den 28. oktober til den 5. november 2019 har der været afholdt handle-plansmøder mellem fakulteternes ledelse og universitetets ledelse i forhold til strategiske opfølgning på fa-kulteternes handleplaner og godkendelse af fakulteternes budgetter.   
	På baggrund af hovedområdernes budgettering er der centralt aggregeret og konsolideret et omkostnings-baseret resultatbudget, som for budget 2020 viser et flerårigt perspektiv frem til og med 2023. 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 27. november 2019. 
	 
	 
	 
	Budgetforudsætninger 
	Herværende budget omfatter alle KU's aktiviteter. Budgettet er internt omsat til henholdsvis et bygningsbud-get og en intern fordelingsmodel i den almindelige virksomhed, hvor primært universitetets forventede fi-nanslovstilskud udmøntes til fakulteterne. 
	Budgettet er udarbejdet på grundlag af FFL20 og budgetoverslagsårene 2021-2023, der blev offentliggjort 2. oktober 2019. Beløbene i 2020 og frem er i 2020-priser og 2019-beløb er opgjort i 2019-priser. Der er tale om et etårigt budget med overslag over universitetets forventede indtægter og omkostninger i årene 2021-2023. Der er foretaget eliminering af intern handel. Intern handel mellem universitetets fakulteter er beløbs-mæssigt budgetteret til 280 mio. kr.   
	Der sker ligeledes eliminering af interne overførsler, det vil sige overførsler fra den eksterne virksomhed til den almindelige. Dette sker for at sikre, at såvel indtægter som omkostninger kun indregnes i budgettet en gang. Der er i alt foretaget eliminering af interne overførsler for godt 449 mio. kr.   
	 
	 





