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Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 
Pkt. 8. Bilag 1 

Københavns Universitets bestyrelse 

21. MARTS 2019 S A G S N O T A T  

Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 

Sagsbehandler Koncern-økonomi 
 
Københavns Universitets bestyrelse godkendte den 6. december 2018 KU’s 
budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Herværende notat opridser 
budgetforudsætningerne for årene 2020-2023. De vigtigste økonomiske 
faktorer er i den forbindelse: Usikkerheder og risici i de kommende år, 
herunder vurdering af indtægterne og omkostninger, især udviklingen i 
uddannelsesindtægterne og omkostningerne til KU’s bygninger er centrale i 
denne forbindelse.  

 

Resumé 
Den endelige finanslov 2019 bød ikke på store overraskelser i forhold til 
forslag til finanslov 2019 og KU’s budget 2019-2022, og der er ikke 
indtruffet begivenheder siden godkendelsen af budgettet for 2019 i 
december 2018, som påvirker de økonomiske udsigter væsentligt. 

For budgetoverslags-årene (BO-årene) gives der budgetsikkerhed i det tre-
årige perspektiv, ift. at der er udmøntet midler fra såvel Omstillingsreserven 
som Forskningsreserven til og med 2021. KU har en forventning om også at 
modtage midler fra forskningsreserven i 2022 og har derfor (ligesom ved 
udarbejdelsen af budget 2019) tentativt videreført 200 mio. kr. i 2022 på 
forskningsmidler 

Takst-1 forhøjelsen til de tørre fakulteter er med FL19 ikke videreført efter 
2019, men det forventes stadig at midlerne vil komme til forhandling og KU 
vil få del i midlerne, og de er derfor tentativt videreført i KU’s budget i 
budgetårene. 



 

SIDE 2 AF 9 De vigtigste faktorer der forventes at påvirke budgetforudsætningerne i 
2020-2022, er: 

• Udviklingen i uddannelsesindtægterne  
• Udviklingen i de eksterne midler 
• Usikkerheder på bygningsområdet  
• Indførelse af investeringsrammer 
• KU’s egenkapital og økonomisk råderum 
 

Overordnet set har KU’s finanslovsindtægter en faldende profil på 200 mio. 
kr. fra 2019 til 2022 (faste priser). Faldet vedrører primært KU’s 
uddannelsesindtægter, der falder med 145 mio. kr., primært som følge af 
omprioriteringsbidraget (mellem 30-40 mio. kr. årligt) samt en forventning 
om færre STÅ og indkøbsbesparelse. Samtidig forventes et fald på godt 30 
mio. kr. på forskningsmidlerne (indkøbsbesparelse og omstillingsbidrag), og 
et fald på ca. 20 mio. kr. på øvrige formål (indkøbsbesparelse og 
omprioriteringsbidrag). 

Der forventes en stigning i omkostningerne til KU’s bygninger på godt 100 
mio. kr. fra 2019 til 2022. Faldende indtægter kombineret med stigende 
omkostninger betyder, at der i alt vil være ca. 300 mio. kr. mindre til 
fakulteterne til i 2022 i forhold til niveauet i 2019 og godt 490 mio. kr. i 
forhold til niveauet i 2018 (målt i faste priser). Denne faldende tendens er 
ikke universitetet ukendt, ift. at KU har fokus på ”effektiv 
ressourceudnyttelse” i forhold til fokus på øgede indtægter, effektiviseringer 
i drift, optimering af organisationen samt besparelser på indkøb – initiativer 
der blev igangsat for at imødegå de faldende finanslovsindtægter.  

Yderligere er der risiciene ift. huslejestigninger, som ikke er indarbejdet i 
KU’s budgetter. Derudover er der som følge af SEA II-reformen en generel 
usikkerhed omkring huslejeniveauerne på Bygningsstyrelsens bygninger fra 
2020, hvor lejen vil blive fastsat på baggrund af Bygningsstyrelsens 
revurdering af bygningernes genopførelsesværdi, og indfasning af SEA II 
reformen, samt generelt risiciene ift. huslejestigninger som følge af 
fordyrelser af nybyggerierne, der ikke er indarbejdet i KU’s budgetter. 
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SIDE 4 AF 9 Udviklingen i KU’s indtægter 2018-2022  
KU’s indtægtsgrundlag 2018-2022 (inkl. 2018 regnskabstal og takst 1 
forhøjelse er videreført efter 2019)

 
 
 

 

Specifikation af  indtægterne
Budget Regnskab Budget (BO1) (BO2) (BO3)

2018 2018 2019 2020 2021 2022
mio kr. d 2018-niveau 2019-niveau 2019-niveau 2019-niveau 2019-niveau

Heltidsuddannelse 1) 1.753,2 1.764,1 1.235,2 1.201,9 1.166,3 1.145,1

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

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

Færdiggørelsesbonus (bachelor og kandidat) 2) 170,0 157,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Udvekslingsstuderende 13,6 13,3 12,8 12,7 12,5 12,2

Småfag 3) 11,3 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige uddannelsestilskud fra UFM og UVM 4) 73,6 77,1 42,1 40,8 42,8 42,8

Uddannelsestilskud 2.049,6 2.047,6 1.921,8 1.874,3 1.809,7 1.776,8

Forskningstilskud 2.995,9 2.989,2 3.001,6 2.990,5 2.982,0 2.769,7

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

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

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

Forskningstilskud 2.995,9 2.989,2 3.001,6 2.990,5 2.982,0 2.969,7

Øvrige formål 397,1 438,4 417,0 413,6 405,8 396,4

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 7) 0,0 22,9 23,1 23,1 23,1 23,1

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

Basistilskud fra UFM 309,4 373,6 440,1 436,7 429,0 419,5

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.592,7 2.655,1 2.931,4 3.017,7 3.097,4 3.157,9

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 63,2 116,0 85,2 71,4 55,3 45,1

Retsmedicinske ydelser 195,2 202,5 196,5 194,2 190,6 190,6

Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed 81,3 84,4 82,3 80,5 77,4 77,0

Eksterne midler9) 2.932,4 3.057,9 3.295,4 3.363,8 3.420,7 3.470,6

Fremleje, driftsrefusioner mv. 74,9 81,7 79,3 79,3 77,9 77,8

Bygningsrelaterede indtægter 74,9 81,7 79,3 79,3 77,9 77,8

Salg af varer og tjenester 167,2 200,7 167,1 161,6 159,6 154,3

Øvrige indtægter 133,0 157,2 187,1 217,7 215,2 216,9

Andre indtægter10) 300,2 357,9 354,2 379,3 374,8 371,2

Indtægter i alt 8.662,4 8.907,9 9.092,5 9.124,0 9.094,0 9.085,7

1) KU benytter egen prognose i forhold til uddannelsesindtægterne. TAKST-1 forhøjelsen er videreført efter 2019. Pt. er der tale om profil fra Budget 2019-
2022
2) Med FFL19 og bevillingsreformen er der sket omlægning af uddannelsesindtægterne. Der er oprettet nye tilskudstyper, som bl.a. erstatter bonus.
3) Er med FFL19 flyttet til central pulje under UFM. KUs forventning er stadig at få midlerne. Er pt. budgetteret under 'øvrige indtægter' 
4) 'Øvrige uddannelsestilskud' er midler fra Undervisningsministeriet (UVM) samt midler fra Styrelsen for institutioner og uddannelesesstøtte (SIU), som 
overføres til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Midlerne er budgetteret af fakulteterne. Med FFL19 og bevillingsreformen
er der flyttet midler til hhv heltidsuddannelse og øvrige formål vedr. Tandplejeruddannelsen under Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) (ca. 21 
mio. kr.).   
5) Omstillingsreserven er udmøntet i alle år.
6) Det forudsættes at nye basisforskningsmidler på ca. 200 mio. kr. videreføres efter 2021. Forventes udmeldt ifm. FFL20.
7) Forskningsbaseret myndigehedsbetjening til SCIENCE er med FFL19 tilbageført til KU's egen finanslovparagraf. 
8) Administrative effektiviseringer er med FFL19 indarbejdet  som en negativ regulering i uddannelsesindtægterne.
9) Eksterne midler er baseret på fakulteternes egen indmeldinger. 
10) 'Andre indtægter' er baseret på fakulteternes egen indmeldinger.



 

SIDE 5 AF 9 KU’s indtægter tilvejebringes primært via tre hovedkilder: Finanslovstilskud 
inkl. uddannelsesindtægter, eksterne midler og øvrige indtægter.  

I 2022 forventes KU samlede indtægter at være på niveau med 2019. Den 
samlede indtægtsprofil dækker over modsatrettede tendenser i forhold til 
indtægtssammensætningen i 2019. Uddannelsesindtægterne forventes at 
falde med 145 mio. kr. primært som følge af omprioriteringsbidraget (2 pct. 
årligt) samt et fald i antallet af STÅ. Øvrige finanslovsindtægter 
(forsknings- og basistilskud) falder ligeledes med samlet godt 50 mio. kr. 
som følge af primært omprioriteringsbidraget og omstillingsbidraget. 

Modsatrettet forventes stigning i egengenererede indtægter, dvs. eksterne 
midler samt øvrige indtægter. De eksterne midler forventes at stige med 175 
mio. kr. Det skal bemærkes, at denne forventede stigning tager 
udgangspunkt i fakulteternes ”bottom up”-budgettering og ikke i fuldt 
omfang vurderes at tage højde for, at især de private fonde forventer at øge 
uddelingen betragteligt i de kommende år. Øvrige indtægter stiger primært 
som følge af, at KU fra 2020 sammen med Statens Serum Institut overtager 
den forskningsbaserede myndighedsbetjening ift. udbrud af farlige 
husdyrssygdomme for Fødevarestyrelsen.  

I 2022 er der endnu ikke udmøntet midler fra forskningsreserven. KU har i 
budget 2019 indarbejdet 200 mio. kr. i 2022, da der er en forventning om at 
midlerne udmøntes ved finanslovsforslag 2020 eller ved endelige finanslov 
2020. Ift. indtægtsgrundlaget for 2023 er dette ikke medtaget i herværende 
betragtninger, da KU først oplyses nærmere ved FFL20 ultimo august 2019 
og usikkerheden derfor er for stor på nuværende tidspunkt.  

 
Usikkerheder og risici i 2020-2023 
Indtægtssiden  
Uddannelsesindtægter 

Studiefremdriftsreformen har haft stor, positiv indflydelse på tallene for 
STÅ-, ECTS- og dimittendproduktion i 2016, men siden da er STÅ-
optjeningen faldet, ikke mindst som følge af færre studerende. Generelt 
forventer KU en STÅ-nedgang på mellem 6-700 i perioden 2019-2022. Der 
udarbejdes ny STÅ-prognose for 2019-2023 senere på foråret, i forbindelse 
med midtvejsindberetning til styrelsen, herværende profil er fra budget 
2019-2022. 

Samtidig har de fleste af fakulteterne på KU dimensionerede uddannelser, 
der særligt kan mærkes på de humanistiske uddannelser, hvor 36 
bacheloruddannelser og 47 kandidatuddannelser er dimensionerede. Fra 
2018 til 2023 skal KU fortsat reducere optaget på de dimensionerede 
uddannelser. Herudover har Uddannelses- og Forskningsministeriet bedt de 
danske universiteter reducere bachelor- og kandidatoptaget med samlet 
1000-1200 engelsksprogede studerende på uddannelser, hvor 



 

SIDE 6 AF 9 engelsksprogede dimittender har lav beskæftigelse på det danske 
arbejdsmarked. 
Med bevillingsreformen gældende fra 2019 afbødes noget af den 
økonomiske effekt af fald i antal STÅ. Bevillingsreformen medfører, at 
uddannelsestaxameteret knyttet til STÅ-produktionen er reduceret til at 
udgøre 67,5 % af uddannelsesindtægterne (mod tidligere 98-99 %). 
Indtægterne direkte fra STÅ-produktionen er i stedet blevet reduceret til 
fordel for et grundtilskud på 25 % (fastlægges for en fireårig periode). 
Omlægning til et fast grundtilskud er beregnet på baggrund af STÅ-
produktion i 2017, som var et godt år ift. antal af STÅ. Der må dog i 2023 
forventes en større nedgang, når grundtilskuddet skal genberegnes på et 
grundlag af et faldende antal STÅ. Samtidig er grundtilskuddet (som de 
øvrige uddannelseselementer) også omfattet af omprioriteringsbidraget.  

Den 6. december 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om ”Mere 
fleksible universitetsuddannelser”, hvis formål er at give 
universitetsstuderende større fleksibilitet undervejs i deres 
uddannelsesforløb og skabe tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, 
herunder etablering af et bachelorarbejdsmarked. De primære elementer i 
udspillet er: mulighed for 1-årige akademiske overbygningsuddannelser på 
fuldtid, deltid eller som erhvervsoverbygningsuddannelse, mulighed for 
udvidelse af retskravet op til tre år, udvidelse af erhvervskandidatordningen, 
så flere kandidatuddannelser kan tages på deltid ved siden af fuldtidsjob, 
afskaffelse af hurtigstarterbonussen på 1,08 og mulighed for at indføre 
studiestartsprøver på kandidatuddannelserne. KU forholder sig positivt til 
indholdet af den politiske aftale og afventer, at lovforslaget fremsættes i 
Folketinget med henblik på vedtagelse inden sommerferien. KU har 
påbegyndt et arbejde med at undersøge, inden for hvilke områder KU kunne 
tænkes at udbyde 1-årige akademiske overbygningsuddannelser. 
 

Eksterne midler 
Indtægter på den eksternt finansierede virksomhed genereres henholdsvis 
som Indtægtsdækket virksomhed, Tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed, Retsmedicinske ydelser og Andre 
tilskudsfinansierede aktiviteter.  

Ved vedtagelsen af budget 2019 forventedes aktiviteten (forbruget) på de 
eksternt finansierede aktiviteter at udgøre ca. 3.300 mio. kr. i 2019. Heraf 
udgør projektaktiviteten på den tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
2.900 mio. kr. I 2022 forventes de eksterne midler at udgøre 3.500 mio. kr., 
hvoraf de 3.200 mio. kr. vedrører den tilskudsfinansierede 
forskningsvirksomhed. Samlet indfris ledelsens mål om en gennemsnitlig 3 
procent årlig vækst. 



 

SIDE 7 AF 9 Det offentlige forskningsbudget er stigende1, men er endnu ikke på niveau 
med 2015 (med reduktionerne i de offentlige forskningsmidler på Finanslov 
2016, var der et fald på ca. 600 mio. kr.). 

Det er KU’s vurdering, at universitetet samlet set fortsat kan øge sin 
omsætning af eksterne forskningsmidler. Den øgede omsætning skal først 
og fremmest muliggøres ved et øget hjemtag af midler fra EU og især de 
private fonde, hvor uddelingsniveauet forventes øget de kommende år. 

 

Ny budgetmodel 

Et centralt formål med KU’s nye budgetmodel er, at der fremover er øget 
fokus på de afledte følgeomkostninger (husleje, it og administration) fra den 
eksterne virksomhed, således at der i fremtiden vil være bedre mulighed for 
større dækning af disse følgeomkostninger forbundet med de eksternt 
finansierede forskningsprojekter. Allerede i foråret 2019 påbegyndes 
arbejdet med at synliggøre følgeomkostningerne ifm. udarbejdelse af budget 
2020-2023. Det gælder i højere grad om allerede på ansøgningstidspunktet, 
at få opgjort de samlede omkostninger forbundet med forskningsprojekterne 
og på det grundlag sikre den størst mulige eksterne finansiering af såvel 
direkte omkostninger som følgeomkostninger. 

 

Omkostningssiden 
Forudsætninger og usikkerheder på bygningsområdet 

Det konsoliderede bygningsbudget for KU består af det centrale 
bygningsbudget samt de decentrale omkostninger og indtægter, der er 
placeret på fakulteterne.  

Bygningsomkostningerne stiger samlet i perioden frem til 2023 som følge af 
ibrugtagning af de vedtagne byggerier med minimum 160 mio. kr. Hertil 
kommer usikkerheder, som er knyttet til fordyrelser af en række af de nye 
byggerier samt tidsforskydninger som følge af store forsinkelser i 
byggerierne. Såfremt risiciene realiseres vil de i de fremtidige budgetter 
materialiseres som huslejeforøgelser. Pt. vurderes den samlede risiko for 
huslejestigninger som følge af fordyrelser m.v. af byggerierne i 2020 til 83 
mio. kr. stigende til 155 mio. kr. i 2023, som ikke er indarbejdet i KU’s 
budgetter, og hvor KU har rejst voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen for 
Niels Bohr Byggeriet. I risikobilledet indgår Niels Bohr Bygningen i 2020 
med 33 mio. kr. stigende til 99 mio. kr. fra 2021. Risiciene bør tages i 
betragtning, når der disponeres.    

                                                 
1 Det offentlige forskningsbudget var i 2018 22,5 mia. kr. (2019-niveau), i 2019 er det 22,9 
mia. kr. 



 

SIDE 8 AF 9 Iht. Bygningsstyrelsens udmeldinger præsenteres KU i foråret 2019 for nye 
huslejeaftaler baseret på nye vurderinger af ejendommene og nye vilkår. 
Disse vil med stor sandsynlighed medføre et krav fra Bygningsstyrelsens 
side om en forøget huslejebetaling på knap 35% over det niveau KU pt. 
betaler husleje efter, hvilket for KU´s portefølje svarer til 222 mio. kr. i 
tillæg. KU har meddelt Bygningsstyrelsen, at KU ikke vil acceptere dette. 
Der pågår samtidig en sektordrøftelse i Danske Universiteter.  

 

Investeringsrammer 

Med finanslov 2018 blev der på ministerområdet fastsat en samlet 
investeringsramme på 3,1 mia. kr. årligt for en fireårige periode for 
sektoren. Rammen skal dække såvel de investeringer, som foretages lokalt 
på den enkelte institution som de investeringer i nybyggeri m.v., som 
Bygningsstyrelsen gennemfører for institutionerne. Med FFL19 beskæres 
rammen med 10 procent i 2022, og konkret er rammen for 2020 pt. 
overskredet med godt 200 mio. kr. Det er usikkert, hvilke konsekvenser det 
vil have, hvis det samlede niveau ikke reduceres. KU har pt. indmeldt egne 
investeringsbehov på omkring 310 mio. kr. årligt, men der er som nævnt 
ovenfor stor usikkerhed ift. tidsforskydninger som følge af forsinkelser i 
nybyggerierne, hvilket gør det svært at forudsige investeringsprofilerne for 
KU i kombination med, at KU ikke har indsigt i behov/ønsker om træk på 
den samlede ramme fra de øvrige institutioner inden for sektoren samt ikke 
mindst Bygningsstyrelsens træk på den sektorens investeringsramme. KU er 
løbende (tre gange årligt) i dialog med Styrelsen om investeringsniveauet. 
 

KU’s egenkapital  
KU’s egenkapital er defineret i to lag ”Teknisk egenkapital” er 
regnskabstekniske poster som følger af lovkrav til kapitalen eller af at KU 
udviser ejerandel af bestemte aktiver (f.eks. anlæg og likvider). ”Fleksibel 
kapital” er regnskabsposter som følger af de løbende overskud/underskud i 
resultatopgørelsen. Den fleksible egenkapital omtales i daglig tale som 
opsparing, og udgøres at hhv. fakulteternes og KU’s centrale opsparing. 



 

SIDE 9 AF 9 

 
Det langsigtede mål for en passende størrelse af KU’s egenkapital er 
defineret til, at den fleksible kapital skal udgøre mindst 7,5 % af 
omsætningen. 7,5 % af den forventede omsætning i 2019 udgør 682 mio. kr. 
og i 2022 udgør den 681 mio. kr.  

Som følge af de ekstraordinære store overskud i 2017 og 2018 overstiger 
opsparingen anbefalingen på de 7,5 %. I 2018 udgør den fleksible del af 
egenkapitalen 1.305 mio. kr. svarende til 14,6% af omsætningen, hvoraf den 
centrale del udgør 193 mio. kr., mens fakulteternes andel udgør 1.111 mio. 
kr. 

Der er centralt et økonomisk råderum for strategi 2023 projekter for i alt 220 
mio. kr. Midlerne er sammensat af, at der fra budget 2019 er afsat 20 mio. 
kr. årligt (årene 2019-2023). Derudover er der aftalt ét træk i den centrale 
opsparing på i alt 120 mio. kr. i perioden 2019-2022 i opsparede midler 
(engangsmidler). Med denne nedsparing forventes den fleksible egenkapital 
– i 2022 at udgøre 1.099 mio. kr. 

Der er igangsat 8 tværgående strategi 2023-projekter. Projekterne arbejder 
med analyse og planlægning og indtil nu har direktionen disponeret midler 
til projekternes opstart. Hovedparten af strategiprojekterne forventes at 
afslutte analyse- og planlægningsarbejdet med udgangen af maj, hvorefter 
projekterne går i udførelsesfase og direktionen vil godkende yderligere 
projektressourcer. 
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