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K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T  

Birgitte Nauntofte 

Direktør for Novo Nordisk Fonden 

29. MARTS  2019  Ny budgetmodel på Københavns Universitet  

Kære Birgitte 

Som opfølgning på vores møde den 5. marts sender jeg her en yderligere be-

skrivelse af den nye budgetmodel på Københavns Universitet (KU). 

På KU har vi siden sommeren 2018 arbejdet med en ny måde at allokere res-

sourcer, lægge budgetter og styre økonomien på. 

Baggrunden herfor er, at de økonomiske vilkår for universitetet har ændret sig 

markant det seneste årti. KU er ligesom de andre universiteter underlagt et 

omprioriteringsbidrag, der medfører en reduktion i betalingen pr. studerende, 

mens midlerne til basisforskning er svagt faldene. Dertil skal lægges, at staten 

pålægger KU stigende udgifter til bygninger. 

Samlet set betyder det, at den statslige bevilling til uddannelse og forskning i 

dag udgør en faldende andel af universitetets økonomi sammenlignet med for 

blot 10 år siden. Bevillingerne fra eksterne bevillingsgivere, herunder de pri-

vate fonde, udgør samtidig en stigende andel. 

De private fondes finansiering af forskning og udvikling er vigtig for Dan-

mark som vidennation, og den bidrager til, at forskningen på de danske uni-

versiteter er konkurrencedygtig internationalt og i den absolutte verdens-

klasse. Det er yderst positivt, at private fonde påtager sig et så stort ansvar, og 

det glæder mig, at fondene i de kommende år vil udmønte endnu flere midler. 

Med udsigt  til de ændrede økonomiske vilkår ønsker  universitetet at ændre 

måden hvorpå, der allokkeres ressourcer.  Vi har derfor besluttet os for en ny 

budgetmodel på KU, som I kan læse  mere om  her.  

Den nye budgetmodel betyder blandt andet, at der fremover på KU vil være 

større fokus på alle de omkostninger, som et forskningsprojekt genererer. Der 

er behov for at kende til hele budgettet – såvel direkte som indirekte omkost-

ninger – i planlægningen af forskningsaktiviteter på KU. 
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SIDE 2 AF 2 

KU medfinansierer i dag en stor del af de eksternt finansierede forskningspro-

jekter ved eksempelvis at stille lokaler, infrastruktur og understøttende ser-

vices og administrative funktioner til rådighed for den enkelte forsker. En væ-

sentlig del af medfinansieringen afholdes centralt på KU og har hidtil ikke 

været synlig for fakulteterne. 

Vi har derfor besluttet, at som led i implementeringen af den nye budgetmo-

del skal det synliggøres, hvor stor universitetets medfinansiering af det en-

kelte forskningsprojekt er. Det skal bl.a. imødekomme noget af den kritik 

nogle fonde har rejst i forhold til at tydeliggøre de konkrete følgeomkostnin-

ger ved eksterne bevillinger. 

Fakulteterne skal samtidig fremover bidrage direkte til medfinansieringen 

med et beløb svarende til 15 pct. af omsætningen på den eksternt finansierede 

forskning. Tidligere har kun uddannelsesindtægterne bidraget på denne måde 

med et beløb svarende til 20 pct. af omsætningen. 

Bidraget bliver forlods reserveret af midlerne fra fakulteternes budgetter (pri-

mært finanslovstilskuddet), og det enkelte forskningsprojekt og forskningsbe-

villing berøres ikke. Der er således et rent internt KU-anliggende, da der 

alene på sigt vil blive omprioriteret midler, som primært stammer fra den 

statslige bevilling til uddannelse og forskning. 

Følgeomkostningerne ved forskning og universiteternes medfinansiering 

heraf er ikke nye temaer, og det er fornuftigt at drøfte, hvordan vi sammen 

finder den rette balance i finansieringen af forskningen på de danske universi-

teter. Jeg ser derfor frem til at fortsætte dialogen i regi af Forum for Forsk-

ningsfinansiering. 

Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til at understrege, at KU naturligvis 

til fulde vil overholde de aftaler, som vi allerede har indgået med jer, herun-

der de gældende bevillingsbetingelser. 

Såfremt der er interesse for det, vil jeg gerne invitere dig og direktørerne for 

de største private fonde, der bevilger forskningsmidler til KU, til møde, hvor 

jeg kan orientere om indholdet i den nye budgetmodel. 

Med venlig hilsen 

Henrik C. Wegener 

Rektor 




