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§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 28.526,9 29.171,6 644,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 21.309,8 21.730,6 420,8
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 6,5 7.503,5 7.497,0

Heraf anlægsbudget ....................................................... - - -
Indtægtsbudget ....................................................................... 25,1 - 25,1

Fællesudgifter ........................................................................................... 1.833,5 117,0
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ........................................... 503,6 55,5
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) .................... 567,2 -
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) ................................. 762,7 61,5

Videregående uddannelser og forskning ............................................... 24.767,1 46,1
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) ......................................................... 17.317,0 -
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .................... 96,2 -
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-

time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,
197 og 206) ..................................................................................... 5.815,5 -

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206) ................................................................................ 336,3 -

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst-
anm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) .................................. 729,0 -

19.28. De videregående kunstneriske uddannelser ................................... 473,1 46,1

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ........... 245,7 6,9
19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ...................................................... 44,6 -
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-

anm. 109, 179, 184 og 185) ........................................................... 64,8 -
19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ........................................ 136,3 6,9

Forskningsråd og forskeruddannelse ..................................................... 880,6 -
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .............................................. 880,6 -
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) ....................................... - -

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................ 217,9 48,9
19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg .......................................... 73,7 2,7
19.55. Særlige forskningsinstitutioner ....................................................... 20,3 -
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It .................................... 123,9 46,2
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Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ...................... 986,5 428,2
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ...................................... 986,5 428,2

Støtteordninger ......................................................................................... 29.474,4 7.940,5
19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................ 28.778,4 7.940,5
19.82. Støtte til befordring ......................................................................... 371,7 -
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................................. 240,3 -
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................................. 84,0 -

Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 1.252,2 139,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 31,6 419,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 49.725,0 505,4
Finansielle poster ....................................................................................... 98,7 705,1
Kapitalposter ............................................................................................... 7.298,2 6.818,4

Aktivitet i alt .............................................................................................. 58.405,7 8.587,6
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -142,6 -142,6

Bevilling i alt ............................................................................................. 58.263,1 8.445,0

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet (Driftsbev.) ..................................................... 69,3 -
03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.) .............. 169,3 -
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.) ........... 149,1 -
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) ........................ 1,7 -
19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet ............... - 2,4
20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannel-

sers programadministration ..................................................... 12,4 12,4
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførs-

ler ............................................................................................. - -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ................. 61,1 -

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)
01. Obligatoriske internationale programmer (tekstanm. 204)

(Lovbunden) ............................................................................ 302,4 -
02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rum-

organisation (ESA) ................................................................. - -
03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.) ....... 262,4 -
04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved

norsk reaktor i Halden (Lovbunden) ...................................... 2,4 -
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19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) . 696,7 10,0
06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.) .......... 66,0 51,5
08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.) ....................... - -

Videregående uddannelser og forskning

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153,

159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ............................. 5.273,9 -
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150,

153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ..................... 3.655,6 -
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185,

199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ...................................... 2.121,8 -
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185,

201, 203 og 206) (Selvejebev.) .............................................. 677,6 -
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185,

201, 203 og 206) (Selvejebev.) .............................................. 2.110,0 -
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm.

8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) ............................................................................ 952,1 -

37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107,
109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) ............................................................................ 2.308,3 -

45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ............................. 217,7 -

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.) 96,2 -

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari-
time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185,
197 og 206)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) ................... 1.433,0 -
02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) ............... 4.282,4 -
03. Maritime uddannelser (Selvejebev.) ....................................... 100,1 -

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206)
01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (Selvejebev.) ................... 328,9 -
05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (Selvejebev.) .......... - -
06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske

(Selvejebev.) ............................................................................ 7,4 -

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst-
anm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)
04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.) .......... 19,0 -
05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) ........ 71,6 -
06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøj-

skoler mv. (Selvejebev.) ......................................................... 121,9 -
07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøj-

skolerne (Selvejebev.) ............................................................. 178,6 -
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08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.) ................ 335,6 -

79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede
uddannelser (Reservationsbev.) .............................................. 2,3 -

19.28. De videregående kunstneriske uddannelser
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Drifts-

bev.) ......................................................................................... 103,7 -
08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitek-

tur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.) .............................................................................. 272,6 -

25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og
205) (Reservationsbev.) .......................................................... 48,1 -

51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Driftsbev.) ......... - -
79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående

kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) ..... 2,6 -

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) ................................... 15,5 -
07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden) ... 4,8 -
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) 20,3 -
14. Denmarks International Study Program (Reservationsbev.) . - -
15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.) .................. 4,0 -

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 179, 184 og 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-

gående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) 31,8 -
02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved

erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskoleuddan-
nelserne (Reservationsbev.) .................................................... 15,2 -

03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
(Reservationsbev.) ................................................................... 5,8 -

07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben
uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reser-
vationsbev.) ............................................................................. 12,0 -

19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutio-

ner (tekstanm. 182 og 183) (Anlægsbev.) ............................. - -
15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 43,9 -
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) 6,6 -
21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) ......................................... 13,8 -
24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) . 25,0 -
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Drifts-

bev.) ......................................................................................... 32,6 -
28. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7, 157 og 185)

(Driftsbev.) .............................................................................. 7,5 -
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Forskningsråd og forskeruddannelse

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) ............................ 804,3 -
13. Statens forskningsprogrammer (Reservationsbev.) ................ - -
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 76,3 -

19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)
01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.) ................................... - -
02. Uddannelse af forskere (Reservationsbev.) ............................ - -

Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) .......... 71,0 -

19.55. Særlige forskningsinstitutioner
05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) 20,3 -

19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It
01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed) 77,7 -

Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 950,0 413,1
02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) .. 36,5 15,1

 Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte
01. Stipendier (Lovbunden) .......................................................... 21.262,1 420,8
11. Lånevirksomhed (Lovbunden) ................................................ 7.298,2 6.806,0
12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden) ........................ 105,3 680,0
13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..................................... - 25,1
14. Tab på studiegæld (Lovbunden) ............................................. 100,0 -
21. Tillæg ...................................................................................... - 8,6
31. Bonusstipendium (Lovbunden) ............................................... 12,8 -

19.82. Støtte til befordring
02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

(Lovbunden) ............................................................................ 371,7 -

19.83. Forskellige støtteordninger
01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 162,1 -
03. Udlandsstipendier (Lovbunden) ............................................. 77,6 -
04. Forskellige tilskud (Lovbunden) ............................................ 0,6 -
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19.84. Støtteordninger for voksne
01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden) ...................... 72,8 -
02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelses-

kurser (Lovbunden) ................................................................. 11,2 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 7. ad 19.11., 19.17.04., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.15., 19.35.28., 19.41., 19.42., 19.51.03.,
19.55.05. og 19.71.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering
af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med ud-
giftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds-
og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen
omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddan-
nelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og min-
dreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i fi-

nansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for
finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti
eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte
forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne for
at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
delser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske

Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio.
kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i med-

lemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at op-
fylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden
for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.41.14.
Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den euro-

pæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Mole-
kylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk
hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske La-
boratorium.
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Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske
lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de
studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø be-
myndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for
udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private
værelser.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne
betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke
er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved
fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05., 19.22.21. og 19.23.05.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School -

Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000
kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig
og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes
samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle
institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide sam-
arbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastruktur-
tjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses-
og forskningsministeren.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at
stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Ros-
kilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens,
Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbeta-
linger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for vi-
deregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS,
KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringssty-
relsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage mod-
regning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i
de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.
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Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.23., 19.32., 19.35.24., 19.35.25., 19.35.28., 19.41., 19.42.
og 19.5.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om forde-
lingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæg-
gelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til an-
mærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med

udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk
i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning
i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling.
Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Tilskud til sendelektorer og tilskud til universi-
tetets ansættelse af undervisere kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det
pågældende universitet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål
vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg,
der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektorat-
sudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for
lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden
fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges
til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og be-
skikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes
af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de
fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en
sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning
foretage en faglig vurdering af program for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan
delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager admi-
nistrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver
i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling
af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde,
hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på
grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter
ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet vide-

reføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings god-
kendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.



§ 19. 11

Nr. 160. ad 19.22.37.
Følgende personer er omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af

civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer,
håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pen-
sionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Energi-,
Forsyning og Klimaministeriets) ressort, ved Geodatastyrelsen og under Miljø- og Fødevaremi-
nisteriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22., 19.25., 19.27. og 19.28.25.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cir-

kulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på

anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af pro-
blemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret
sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med
bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den

nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller
lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School -

Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og for-
skerparkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.27.05., 19.34.01. og 19.34.07.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og re-

vision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det
omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

Nr. 179. ad 19.25., 19.27. og 19.34.
Uddannelses- og forskningsministeren kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen,

aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud
til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er om-
fattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor
ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende
takster under § 19.3 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøj-
skolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen op-
kræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til
internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelses-
støtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af under-
visningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.
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Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for
indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.26.01.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben ud-

dannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddan-
nelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af
lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.27.
Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesin-

stitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie-
og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage
til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte
institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen
skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som
administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.
Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Uddan-

nelses- og Forskningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,
§ 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov
om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede
institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår.
Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.
Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får

overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller
§ 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand,
kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016

til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse,
som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal
af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået
kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøj-
skoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25., 19.27., 19.34. og 19.35.28.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved insti-
tutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse
med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.
Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde

udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen
må dække skader i forbindelse med undervisningen.



§ 19. 13

Nr. 189. ad 19.35.15.
Uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren kan tillade, at en selv-

ejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet henholdsvis selvejende institutio-
ner under Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og
Forskningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale,
efter udbud, med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende
regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15,
stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæf-
tigelse m.v. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med
Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vej-
ledningscentre.

Nr. 197. ad 19.25.
Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til inden for rammen af den udmøntede

omstillingsreserve (§ 19.27.79.80) at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt
Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det admini-
strative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutio-
ner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøj-
skolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede fi-
nansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til

studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgø-
relser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.
Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug

for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som til-
skud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 200. ad 19.71.01.
Danmarks Innovationsfond bemyndiges til i årene 2015, 2016 og 2017 at yde tilskud efter

ErhvervsPh.d.-ordningen, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond, til
virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tilskuddet er begrænset til samlet 5
mio. kr.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016
studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde inter-
nationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der
udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder,
hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale
styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande
uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på
stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer
til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendiepro-
grammet.
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Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får
en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i
perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de delta-
gende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium,
hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.05.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset sti-

pendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle
og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af
uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Edu-
cation and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler
herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret
til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller
fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønud-
vikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb
afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og op-
holdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i vareta-
gelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal
overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 204. ad 19.15.01.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne

i henhold til FNs traktat af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning
og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer, Konvention af 29. marts
1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande, Konvention af 14. januar 1975
om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum og Overenskomst af 22. april 1968
om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i
det ydre rum for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande
vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af
disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register.

Nr. 205. ad 19.28.25.
Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumen-

terede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan
fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og
som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud
m.v. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr.
59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der eta-
bleres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.



§ 19. 15

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45.,
19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren
udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner.





§ 19.  
Uddannelses- og  
Forskningsministeriet

Anmærkninger





§ 19. 19

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for områderne forskning, innovation,
teknologi, det ydre rum, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager for-
valtnings- og driftsopgaver mv. på disse områder.

Ministeriet har ansvaret for udvikling af dansk forskning, teknologi og innovation, herunder
forskningspolitisk koordination og koordination af internationalt forskningssamarbejde samt an-
svaret for aktiviteter i det ydre rum. Ministeriet har ansvaret for at styrke samspillet mellem
forskning, erhverv, de videregående uddannelser og teknologisk udvikling.

Ministeriet har endvidere ansvaret for udvikling af de videregående uddannelser på univer-
siteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt flere kunstneriske videregående ud-
dannelser og de maritime uddannelser.

Ministeriet varetager opgaver vedrørende Statens Uddannelsesstøtte.
Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriet kan findes på

www.ufm.dk.

Fordelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede budget fremgår af nedenstå-
ende oversigter:

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 27.211,4 28.387,0 29.235,9 28.526,9 28.937,3 28.343,6 26.462,6
Udgift ......................................................... 27.915,4 29.104,0 29.886,5 29.171,6 29.584,4 28.993,5 27.115,3
Indtægt ....................................................... 703,9 717,0 650,6 644,7 647,1 649,9 652,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 1.593,6 2.006,6 1.752,3 1.718,9 2.052,4 1.579,5 1.375,0
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7

og 157) .......................................... 431,5 425,2 471,1 450,5 469,4 397,1 327,7
19.15. Internationalt forskningssamar-

bejde (tekstanm. 157) ................... 498,1 860,1 572,9 567,2 883,6 517,5 517,6
19.17. Nye forskningsprogrammer

(tekstanm. 157) ............................. 664,0 721,4 708,3 701,2 699,4 664,9 529,7

Videregående uddannelser og forsk-
ning ............................................................ 22.617,6 23.269,8 24.405,9 24.721,0 24.706,6 24.475,7 22.827,6
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) ....... 16.159,7 16.564,7 17.082,7 17.317,0 17.012,2 16.913,2 15.589,6
19.23. Særlige tilskud, universitets-

området (tekstanm. 157) ............... 8,8 43,3 153,1 96,2 387,3 402,0 538,1
19.25. Erhvervsakademi- og profes-
 sionsbacheloruddannelser samt

maritime uddannelser (tekst-
anm. 8, 109, 153, 161, 179,
184, 185, 197 og 206) .................. 5.048,5 5.281,6 5.675,0 5.815,5 5.844,1 5.727,9 5.642,6

19.26. Åben uddannelse og øvrig ef-
ter- og videreuddannelse (tekst-
anm. 8, 184 og 206) ..................... 269,6 264,1 325,0 336,3 306,2 296,1 290,9

19.27. Tilskud til erhvervsakademier,
 professionshøjskoler mv.

(tekstanm. 109, 153, 161, 179,
181, 184 og 185) ........................... 704,0 694,0 739,6 729,0 741,9 733,6 389,8

19.28. De videregående kunstneriske
uddannelser .................................... 426,9 422,0 430,5 427,0 414,9 402,9 376,6

Tværgående aktiviteter og udvikling
på uddannelsesområdet ........................... 218,1 230,4 246,8 238,8 235,3 218,6 215,0
19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157) .... 39,8 39,5 44,0 44,6 44,1 43,1 42,7
19.34. Udvikling af erhvervsrettede

uddannelser og institutioner
(tekstanm. 109, 179, 184 og
185) ................................................ 72,9 74,5 69,1 64,8 64,1 50,7 50,0

19.35. Tværgående bevillinger (tekst-
anm. 184) ...................................... 105,4 116,3 133,7 129,4 127,1 124,8 122,3
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Forskningsråd og forskeruddannelse .... 1.190,1 1.291,7 1.250,2 880,6 890,5 1.054,4 1.044,9
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og

157) ................................................ 1.203,4 1.302,5 1.250,2 880,6 890,5 1.054,4 1.044,9
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7

og 157) .......................................... -13,3 -10,8 - - - - -

Forskningsinstitutioner (tekstanm.
157) ............................................................ 160,3 168,3 163,7 169,0 164,7 156,0 152,9
19.51. Dekommissionering af nukle-

are anlæg ....................................... 70,6 80,7 72,5 71,0 69,6 68,2 66,8
19.55. Særlige forskningsinstitutioner ..... 27,9 23,4 19,3 20,3 20,0 16,4 16,1
19.57. Uddannelses- og Forsknings-

ministeriets It ................................ 61,7 64,2 71,9 77,7 75,1 71,4 70,0

Strategisk forskning, innovation og
teknologiudvikling .................................... 1.245,4 1.207,1 1.191,0 558,3 645,5 616,3 604,1
19.71. Danmarks Innovationsfond

(tekstanm. 7) ................................. 1.245,4 1.207,1 1.191,0 558,3 645,5 616,3 604,1

Støtteordninger ......................................... 186,5 213,2 226,0 240,3 242,3 243,1 243,1
19.83. Forskellige støtteordninger ........... 186,5 213,2 226,0 240,3 242,3 243,1 243,1

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 19.043,5 20.456,5 21.696,9 21.309,8 21.132,2 20.399,9 19.911,9
Udgift ......................................................... 19.429,5 20.882,8 22.118,1 21.730,6 21.553,0 20.820,7 20.332,7
Indtægt ....................................................... 386,0 426,3 421,2 420,8 420,8 420,8 420,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... - - - - -0,6 -1,6 -2,6
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7

og 157) .......................................... - - - - -0,6 -1,6 -2,6

Støtteordninger ......................................... 19.043,5 20.456,5 21.696,9 21.309,8 21.132,8 20.401,5 19.914,5
19.81. Statens uddannelsesstøtte .............. 18.463,1 19.959,1 21.131,3 20.854,1 20.715,6 20.044,1 19.557,1
19.82. Støtte til befordring ....................... 271,0 282,3 376,7 371,7 361,4 301,6 301,6
19.84. Støtteordninger for voksne ........... 309,5 215,1 188,9 84,0 55,8 55,8 55,8

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 115,5 173,5 35,8 6,5 270,1 550,1 853,0
Udgift ......................................................... 6.744,9 7.268,8 7.511,7 7.503,5 7.941,9 8.249,9 8.762,2
Indtægt ....................................................... 6.629,4 7.095,3 7.475,9 7.497,0 7.671,8 7.699,8 7.909,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... -7,1 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7

og 157) .......................................... -7,1 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Tværgående aktiviteter og udvikling
på uddannelsesområdet ........................... 6,0 3,7 - - - - -
19.35. Tværgående bevillinger (tekst-

anm. 184) ...................................... 6,0 3,7 - - - - -

Støtteordninger ......................................... 116,5 172,2 38,2 8,9 272,5 552,5 855,4
19.81. Statens uddannelsesstøtte .............. 116,5 172,2 38,2 8,9 272,5 552,5 855,4

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1
Indtægt ....................................................... 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger ......................................... 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1
19.81. Statens uddannelsesstøtte .............. 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1
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Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 19.11.01. Departementet (Driftsbev.)  
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation

(Driftsbev.)  
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser

(Driftsbev.)  
19.11.11. Reserve til nye initiativer

(Reservationsbev.)  
19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videre-

gående Uddannelsers programadministra-
tion  

19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)  

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer
(tekstanm. 204) (Lovbunden)  

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under
Den Europæiske Rumorganisation (ESA)  

 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde
(Reservationsbev.)  

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske
eksperimenter ved norsk reaktor i Halden
(Lovbunden)  

19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)  

19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde
(Reservationsbev.)  

 19.17.08. Øvrige programaktiviteter
(Reservationsbev.)  

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8,
107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203
og 206) (Selvejebev.)  

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107,
109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203
og 206) (Selvejebev.)  

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og
206) (Selvejebev.)  

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)  

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)  

19.22.21. Copenhagen Business School - Handels-
højskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146,
150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)  

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekst-
anm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160,
164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.)  
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19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm.
8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og
206) (Selvejebev.)  

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202)
(Reservationsbev.)  

 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)  

 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)  

19.25.03. Maritime uddannelser (Selvejebev.)  
19.26.01. Åben uddannelse (tekstanm. 180)

(Selvejebev.)  
 19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser

(Selvejebev.)  
19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til

sundhedsplejerske (Selvejebev.)  
 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud

(Selvejebev.)  
19.27.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178)

(Reservationsbev.)  
19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier

og professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) 

 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen
ved professionshøjskolerne (Selvejebev.)  

19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelses-
orienterede forsknings- og udviklingsak-
tiviteter (Reservationsbev.)  

19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrø-
rende erhvervsrettede uddannelser
(Reservationsbev.)  

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109,
187 og 203) (Driftsbev.)  

19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis
Skoler for Arkitektur, Design og Konser-
vering (tekstanm. 109, 187 og 203)
(Driftsbev.)  

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109,
161, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.) 

19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi
(Driftsbev.)  

19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de
videregående kunstneriske uddannelses-
institutioner (Reservationsbev.)  

19.32.01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)  
19.32.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Fi-

renze (Lovbunden)  
19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)

(Reservationsbev.)  
19.32.14. Denmarks International Study Program

(Reservationsbev.)  
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19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)
(Driftsbev.)  

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i for-
bindelse med videregående uddannelser
(tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)  

19.34.02. Friplads og stipendier til visse uden-
landske studerende ved erhvervsakademi-
uddannelser og professionshøjskoleud-
dannelserne (Reservationsbev.)  

19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til
institutionsudvikling (Reservationsbev.)  

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i for-
bindelse med åben uddannelse og efter-
uddannelse (tekstanm. 7 og 178)
(Reservationsbev.)  

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7
og 189) (Reservationsbev.)  

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut
(Reservationsbev.)  

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)  
19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og

157) (Driftsbev.)  
 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution

(tekstanm. 157) (Driftsbev.)  
19.35.28. Det Administrative Bibliotek (tekstanm.

7, 157 og 185) (Driftsbev.)  
19.41.12. Det Frie Forskningsråd

(Reservationsbev.)  
 19.41.13. Statens forskningsprogrammer

(Reservationsbev.)  
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekst-

anm. 11) (Reservationsbev.)  
19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.)  
19.42.02. Uddannelse af forskere

(Reservationsbev.)  
19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7)

(Driftsbev.)  
19.55.05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7)

(Reservationsbev.)  
19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets

It (Statsvirksomhed)  
19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger

(tekstanm. 200) (Reservationsbev.)  
19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

(Reservationsbev.)  
19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm.

198) (Reservationsbev.)  
19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)  
19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)  

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft

for indkomstoverførsler  



24 § 19.

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)  
19.81.31. Bonusstipendium (Lovbunden)  
19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videre-

gående uddannelser (Lovbunden)  
 19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte

(Lovbunden)  
19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen-

og efteruddannelseskurser (Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet  
19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige

uddannelsesinstitutioner (tekstanm. 182
og 183) (Anlægsbev.)  

19.81.11. Lånevirksomhed (Lovbunden)  
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed

(Lovbunden)  
19.81.14. Tab på studiegæld (Lovbunden)  
19.81.21. Tillæg  

Indtægtsbudget: 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Bevilling i alt ............................................. 46.365,5 48.989,2 50.946,5 49.818,1 50.314,5 49.268,5 47.202,4
Årets resultat .............................................. -3,4 -5,7 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. -12,9 9,1 - - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 46.349,2 48.992,6 50.946,5 49.818,1 50.314,5 49.268,5 47.202,4
Udgift ..................................................... 54.089,8 57.255,6 59.516,3 58.405,7 59.079,3 58.064,1 56.210,2
Indtægt ................................................... 7.740,6 8.263,0 8.569,8 8.587,6 8.764,8 8.795,6 9.007,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.279,7 1.282,4 1.255,9 1.252,2 1.233,7 1.207,9 1.115,0
Indtægt ................................................... 133,5 143,3 138,6 139,4 140,8 143,6 146,4

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 83,7 47,3 28,0 31,6 31,6 31,6 31,6
Indtægt ................................................... 471,9 429,8 417,4 419,3 419,3 419,3 419,3

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 46.118,9 48.720,6 50.864,0 49.725,0 49.978,4 48.680,9 46.407,4
Indtægt ................................................... 460,0 531,5 515,1 505,4 506,4 506,4 506,4

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 263,0 235,5 222,0 98,7 370,0 659,9 962,8
Indtægt ................................................... 531,9 623,0 702,1 705,1 785,1 845,1 1.075,1

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 6.344,4 6.969,8 7.146,4 7.298,2 7.465,6 7.483,8 7.693,4
Indtægt ................................................... 6.143,4 6.535,4 6.796,6 6.818,4 6.913,2 6.881,2 6.860,6
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Driftsposter ................................................. 1.146,2 1.139,1 1.117,3 1.112,8 1.092,9 1.064,3 968,6
11. Salg af varer ....................................... 124,3 119,7 123,3 121,6 123,0 125,8 128,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 0,5 0,3 - - - - -
15. Vareforbrug af lagre ........................... 3,7 - - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 130,7 119,8 114,6 120,6 120,8 121,0 121,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 648,9 654,1 673,3 680,4 668,2 653,4 588,5
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -1,6 -5,6 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
20. Af- og nedskrivninger ........................ 26,0 31,6 35,9 41,6 40,3 40,2 42,3
21. Andre driftsindtægter .......................... 7,5 20,0 15,3 17,8 17,8 17,8 17,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 471,5 480,5 433,2 410,7 405,5 394,4 364,3
28. Ekstraordinære indtægter .................... 1,2 3,4 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,5 2,0 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -388,1 -382,5 -389,4 -387,7 -387,7 -387,7 -387,7
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 471,9 429,8 417,4 419,3 419,3 419,3 419,3
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 83,7 47,3 28,0 31,6 31,6 31,6 31,6

Øvrige overførsler ...................................... 45.659,0 48.189,1 50.348,9 49.219,6 49.472,0 48.174,5 45.901,0
30. Skatter og afgifter ............................... 9,2 10,3 9,3 8,6 8,6 8,6 8,6
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 40,2 40,0 64,5 55,6 55,6 55,6 55,6
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 410,5 481,2 441,3 441,2 442,2 442,2 442,2
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 439,8 673,0 315,2 318,2 654,5 308,6 309,1
44. Tilskud til personer ............................. 19.362,6 20.729,7 21.958,6 21.537,1 21.372,4 20.701,7 20.214,7
45. Tilskud til erhverv .............................. 999,9 714,0 629,7 644,6 643,6 634,1 500,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 25.316,6 26.603,9 27.899,0 27.181,3 27.216,5 27.012,1 25.362,9
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 61,5 43,8 91,4 24,4 20,7

Finansielle poster ....................................... -268,9 -387,5 -480,1 -606,4 -415,1 -185,2 -112,3
25. Finansielle indtægter ........................... 531,9 623,0 702,1 705,1 785,1 845,1 1.075,1
26. Finansielle omkostninger .................... 263,0 235,5 222,0 98,7 370,0 659,9 962,8

Kapitalposter .............................................. 217,4 431,0 349,8 479,8 552,4 602,6 832,8
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 4.382,4 4.804,4 5.061,3 5.078,2 5.193,6 5.181,8 5.371,4
55. Statslige udlån, afgang ....................... 2.716,9 2.699,7 2.874,6 2.921,0 2.992,5 3.032,3 3.052,2
59. Værdipapirer, afgang .......................... 32,5 45,8 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -3,4 -5,7 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat) ................ -12,9 9,1 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 3.394,0 3.789,9 3.922,0 3.897,4 3.920,7 3.848,9 3.808,4
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. 1.962,0 2.165,4 2.085,1 2.220,0 2.272,0 2.302,0 2.322,0

I alt ............................................................. 46.365,5 48.989,2 50.946,5 49.818,1 50.314,5 49.268,5 47.202,4
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Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2015 ............................................ 128,3 - 13,3 535,6

Nedlagte konti
§ 19.25.01. Forskellige tilskud er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.01. Forskellige

tilskud.
§ 19.25.05. Fællesbevillinger er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.23.05. Fællesbe-

villinger.
§ 19.25.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze er nedlagt og bevillingen er overført

§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze.
§ 19.36.01. Åben uddannelse er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.26.01. Åben ud-

dannelse.
§ 19.25.13. Internationalt samarbejde er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.13.

Internationalt samarbejde.
§ 19.25.14. Denmark's International Study Program er nedlagt og regnskabstal er overført til

§ 19.32.14. Denmark's International Study Program.
§ 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.32.15.

Ph.d.-stipendier i udlandet.
§ 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. er nedlagt og bevillingen er overført til §

19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
§ 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. er nedlagt og bevillingen er overført til §

19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
§ 19.31.03 Maritime uddannelser er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.25.03. Mari-

time uddannelser.
§ 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddan-

nelse er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstil-
skud/-bevillinger mv.

§ 19.33.05. Særlige bevillinger er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.05. Særlige
bevillinger.

§ 19.33.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. er nedlagt
og bevillingen er overført til § 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og profes-
sionshøjskoler mv.

§ 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne er nedlagt og
bevillingen er overført til § 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøj-
skolerne.

§ 19.33.08. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsrettede videregående uddannelser er
nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesoriente-
rede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

§ 19.34.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser er ned-
lagt og bevillingen er overført til § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende er-
hvervsrettede uddannelser.

§ 19.35.11. Ejendomsadministration er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.27.04. Ik-
ke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

§ 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske er nedlagt og bevillin-
gen er overført til § 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

§ 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efter-
uddannelse er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde
m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse

§ 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.07. Arki-
tektskolen Aarhus.

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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§ 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konser-
vering er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

§ 19.38.25. Designskolen Kolding er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.25. De-
signskolen Kolding.

§ 19.38.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi er nedlagt og regnskabstal er overført
til § 19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi.

§ 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel-
sesinstitutioner er nedlagt og bevillingen er overført til § 19.28.79. Reserver og budgetregulerin-
ger vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

§ 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiud-
dannelser og professionshøjskoleuddannelserne er nedlagt og bevillingen er overført til §
19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser
og professionshøjskoleuddannelserne
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Fællesudgifter

Hovedområdet Fællesudgifter omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.11. Centralstyrelsen
§ 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
§ 19.17. Nye forskningsprogrammer

Aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen
Under aktivitetsområdet § 19.11. Centralstyrelsen er opført bevillinger til departementet,

Styrelsen for Forskning og Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Endelig er der opført bevillinger, som administreres direkte ved ministeriets foranstaltning.

Aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde
Under aktivitetsområdet § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde er opført en række

lovbundne bevillinger til internationale forskningsorganisationer.
Der er endvidere optaget bevillinger til dansk deltagelse i en række europæiske forsknings-

samarbejdsorganisationer især på det naturvidenskabelige fagområde.

Aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer
Under aktivitetsområdet § 19.17. Nye forskningsprogrammer er opført bevillinger til forsk-

ningsprogrammer mv.

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.11.01. Departementet
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
§ 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
§ 19.11.11. Reserve til nye initiativer
§ 19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration
§ 19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler
§ 19.11.79. Reserver og budgetregulering

Uddannelses- og Forskningsministeriet består af et departement, Styrelsen for Forskning og
Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriets centralstyrelse betjener og rådgiver uddannelses- og
forskningsministeren på grundlag af ministerens politiske mål. Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet koordinerer og forvalter regeringens politik inden for forskning, innovation, videregående
uddannelse og uddannelsesstøtte.

Centralstyrelsen varetager den overordnede forvaltning af Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets institutioner mv. og har ansvar for den overordnede styring, koordination og planlægning
af ministeriets opgaver, herunder tilsynsopgaver, lovforberedende arbejde, udarbejdelse af lov-
forslag, strategi- og politikudvikling samt redegørelser inden for forskning, innovation, videre-
gående uddannelse og uddannelsesstøtte. Dertil kommer internationale opgaver, bl.a. i EU- og
OECD-sammenhæng, internationale organisationer samt opgaver inden for rum- og atomforsk-
ning.

Centralstyrelsen har desuden til opgave at følge udviklingen inden for de nævnte politikom-
råder og formidle resultater på disse områder.
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Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.11. Centralstyrelsen, § 19.17. Nye forskningsprogrammer,
§ 19.22. Universiteter, § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, profes-
sionshøjskoler mv., § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser,
§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner, §
19.41. Forskningsråd, § 19.42. Forskeruddannelse, § 19.51. Dekom-
missionering af nukleare anlæg, § 19.55. Forskningsinstitutioner, §
19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It og § 19.71. Danmarks
Innovationsfond.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.15. Internationalt forskningssamarbejde med undtagelse af
§ 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer og § 19.15.04.
Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor
i Halden.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet og § 19.32. Særlige
tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsin-
stitut, Firenze.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12.
Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
med undtagelse af § 19.26.01. Åben uddannelse og § 19.26.06. Det
sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01.
Specialpædagogisk støtte mv. og § 19.34.02. Friplads og stipendier til
visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og pro-
fessionshøjskoleuddannelserne.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41.
Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen
for Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative
udgifter, herunder løn, forvaltning af særprogrammer, gennemførelse
af evalueringer samt tidsbegrænsede opgaver.
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19.11.01. Departementet (Driftsbev.)
Oplysninger om departementet kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 81,8 78,6 66,6 69,3 68,0 66,7 65,4

Indtægt ......................................................... 13,9 14,4 11,9 13,9 13,9 13,9 13,9
Udgift ........................................................... 89,3 87,9 78,5 83,2 81,9 80,6 79,3

Årets resultat ............................................... 6,4 5,0 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 89,3 87,9 78,5 83,2 81,9 80,6 79,3
Indtægt .................................................. 13,9 14,4 11,9 13,9 13,9 13,9 13,9

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 14,8
Bemærkninger: Det reserverede beløb vedrører 4,3 mio. kr. i lønsum og 10,5 mio.kr. til øvrig drift. Der er reserveret 14,8
mio. kr. til udvikling af ministerområdet, herunder udvikling af ministeriets datawarehouse mm .

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Pro-
gramaktiviteter til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
med henblik på dækning af administrative udgifter til forvaltning af
programmer, gennemførelse af evalueringer samt andre tidsbegrænsede
opgaver, dog således at de lønsumsrammebelagte bevillinger ikke her-
ved forhøjes.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevil-
linger til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående
Uddannelsers programadministration i forbindelse med at, der gives
tilsagn om udbetaling af tilskud fra EU-midlerne. En andel af disse
tilsagn kommer ikke til udbetaling, hvilket medfører, at EU-bevillingen
ikke bliver brugt fuldt ud. Derfor gives i et mindre omfang tilsagn ud
over EU-bevillingen med det formål at sikre, at EU-midlerne udnyttes
så tæt på EU-bevillingen som muligt. De ekstra tilsagn kan risikere at
resultere i et merforbrug udover den aktuelle EU-bevilling, som i givet
fald skal dækkes af styrelsens øvrige midler. Et evt. merforbrug dækkes
af § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.01. Departe-
mentet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06.
Styrelsen for Videregående Uddannelser og § 19.57.01. Uddannelses-
og Forskningsministeriets It.
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.01. Departementet, CVR-nr. 16805408.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at give uddannelses- og forskningsministeren og regeringen
det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en fremadrettet og visionær politik inden
for forskning, innovation, videregående uddannelser og SU for, at Danmark kan fastholde og
udbygge velfærdssamfundet.

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets arbejdsopgaver er pri-
oriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger og regeringens politik. Endvidere skal departe-
mentet styre den samlede opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets op-
gaver. Herudover koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter, finanslovpro-
cessen, lovprogrammet og har endelig ansvaret for ministeriets koncernfælles udvikling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Departementet kan tegne medlemskab af nationale og internationale

foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets ar-
bejdsområde.

BV 2.6.1 Departementet kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konfe-
rencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholds-
udgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som
måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Policy, styring og se-
kretariatsfunktioner

Departementet skal sikre overblik og har ansvaret for, at ministeriets
arbejdsopgaver er prioriteret og fokuseret på ministerens udmeldinger
og regeringens politik. Endvidere skal departementet styre den samlede
opgaveportefølje samt etablere en kvalitetskontrol af ministeriets opga-
ver, så koordination er sikret, og fejl og forsinkelse minimeres. Herud-
over koordinerer departementet ministeriets internationale aktiviteter,
finanslovprocessen, lovprogrammet og har endelig ansvar for ministe-
riets koncernfælles udvikling.

Mio. kr. (2016-pl) R
2013

R
2014

B
2015

F
2016

BO1
2017

B02
2018

B03
2019

Udgift i alt ................................................ 91,1 89,3 79,3 83,2 81,9 80,6 79,3

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 60,7 59,5 52,9 56,0 55,1 54,2 53,4

1. Policy, styring og sekretariatsfunktio-
ner ......................................................... 30,4 29,8 26,4 27,2 26,8 26,4 25,9
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 13,9 14,4 11,9 13,9 13,9 13,9 13,9

6. Øvrige indtægter .................................... 13,9 14,4 11,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Bemærkninger: Ad 6. Øvrige indtægter . Der overføres 13,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 fra § 19.11.03. Styrelsen
for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Danmarks Akkredite-
ringsinstitution og § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It til den koncernfælles serviceenhed og den kon-
cernfælles kommunikationsenhed, der er placeret under departementet.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 99 97 92  90 88 86 84
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 55,4 54,3 47,9  46,6 45,7 44,8 43,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 55,4 54,3 47,9  46,6 45,7 44,8 43,9

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 20,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 22,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1,5 1,6 0,7 0,7 0,6 1,0 0,9
+ anskaffelser .............................................. 1,2 0,6 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... 0,5 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,6 1,6 0,7 0,6 1,0 0,9 1,3

Låneramme .................................................. - - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 20,6 17,6 29,4 26,5 38,2

10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til departementale opgaver mv.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til godtgørelse til medlemmer af ministeriets
permanente eller midlertidige råd og udvalg. Uddannelses- og Forskningsministeriet dispo-
nerer endvidere over et årsværk som forskningsattaché ved den danske repræsentation i EU.

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.)
Oplysninger om Styrelsen for Forskning og Innovation kan findes på www.ufm.dk.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 180,0 180,4 157,6 169,3 165,9 165,3 122,6

Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,0 2,2 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 8,9 25,6 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1
Udgift ........................................................... 194,9 213,1 160,1 172,4 169,0 168,4 125,7

Årets resultat ............................................... -4,1 -4,9 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 182,9 184,1 157,9 169,6 166,2 165,6 122,9
Indtægt .................................................. 2,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50. Euroscience Open Forum
 (ESOF)

Udgift .................................................... 6,5 25,0 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,7 21,0 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Indtægt .................................................. 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 4,6 2,8 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægt .................................................. 4,6 2,8 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 33,6
Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til følgende projekter: 2,1 mio. kr. til digitaliserings- og effektiviseringsprojekt
og 1,4 mio. kr. til innovationscentre. Reservationerne forventes anvendt i 2015. Desuden reserveres 30,1 mio. kr. til op-
følgning på de udmøntede globaliseringsmidler. Administrationsmidlerne tildeles en gang årligt, mens selve forvaltningen
af tilskudsmidlerne typisk strækker sig over flere år. Reservationen skal sikre de nødvendige ressourcer til styrelsens ud-
møntning af tilskudsmidler, som ventes anvendt i perioden 2016-2017.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, CVR-nr. 19918440.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsen for Forskning og Innovation er etableret den 1. maj 2006 i medfør af akt. 124 af
20. april 2006.

Styrelsen arbejder for frembringelse, udveksling og udnyttelse af viden. Målet er at skabe
stadig bedre forudsætninger og rammer for forskning og innovation til gavn for det danske sam-
fund. Effekten af arbejdet er:

Ansvarsområdet vedrører forsknings- og innovationspolitik, forsknings- og innovationsfi-
nansiering, samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv, forskningsformidling, analyse og
monitorering, internationalt samarbejde, arktiske forhold, information og rådgivning om EU-

- bedre kvalitet og relevans i forskning
- øget omsætning af viden til værdi
- styrket internationalisering af dansk forskning og innovation
- øget innovationskapacitet i virksomheder og forskningsinstitutioner
- bedre adgang til nyeste forskningsinfrastruktur
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programmer rettet mod virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner samt ad-
ministrationen af nationale og internationale forsknings- og innovationsinitiativer.

Styrelsen er indgang til ministeriet for henholdsvis Danmarks Grundforskningsfond og
Danmarks Innovationsfond og har tilsynsforpligtelsen i forhold til disse fonde.

Ligeledes varetages sekretariatsbetjening, rådgivning og tilsyn i forhold til uafhængige råd
(Det Frie Forskningsråd, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og Danmarks Forsk-
nings- og Innovationspolitiske Råd).

Endvidere har styrelsen ansvaret for regulering af danske aktiviteter i det ydre rum som følge
af den Kgl. resolution af 8. maj 2015.

Styrelsen er viden- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der
beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold og for den danske befolkning i alminde-
lighed.

Endvidere administreres Danmarks deltagelse i en række internationale operationelle forsk-
ningssamarbejder og forsknings- og innovationsorganisationer.

Endelig varetages information og rådgivning om bl.a. EU-programmer rettet mod virksom-
heder og forskningsinstitutioner. Der er i 2006 etableret et forbindelseskontor i Bruxelles, jf. akt.
144 af 1. juni 2006, som har til opgave at fremme danske virksomheders og forskningsinstitu-
tioners deltagelse i EU's Horizon 2020 program.

Lovgrundlaget for styrelsens virksomhed er LB nr. 365 af 10. april 2014 om lov om forsk-
ningsrådgivning mv. og LB nr. 366 af 10. april 2014 om lov om teknologi og innovation.

Styrelsen for Forskning og Innovation er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven, jf.
BEK nr. 663 af 16. juni 2006.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillin-
ger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik
på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forsknings-
indikator.

BV 2.2.9
BV 2.6.5

Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18.
Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet,
dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf
kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.

BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lig-
nende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de forskellige konti.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Styrelsen for Forskning og Innovation kan tegne medlemskab af natio-

nale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden
for ministeriets arbejdsområde.

BV 2.6.1 Styrelsen for Forskning og Innovation kan i forbindelse med interna-
tionalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgif-
ter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation
og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Styrelsen for Forskning og Innovations opgave vedrørende Euroscience Open Forum-konferencen (ESOF)
i Danmark blev afsluttet i 2014.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 8,9 25,6 2,5 3,1 3,1 3,1 3,1

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 4,6 2,8 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7
6. Øvrige indtægter .................................... 3,4 21,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Dækker over overhead ifm. projekter, lejeindtægter samt refusion fra EU for
tjenesterejser mv.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Politikudvikling Styrelsen for Forskning og Innovation rådgiver uddannelses- og forsk-

ningsministeren og bidrager til at udvikle den danske og internationale
forsknings- og innovationspolitik. Styrelsen fremmer internationale
samarbejdsrelationer og skaber adgang til den bedste forskningsinfra-
struktur.

Udmøntning af midler
til forskning og inno-
vation

Styrelsen for Forskning og Innovation varetager overordnede myndig-
hedsopgaver for udnyttelsen af statens midler til forskning, teknologi-
udvikling og innovation og sikrer hensigtsmæssige vilkår og rammer
for de institutioner, råd, nævn og fonde, der anvender offentlige midler
til forskning og innovation. Styrelsen varetager konkrete administrative
ydelser for udmøntende og administrative organer, herunder sekretari-
atsbetjening. Endvidere varetager styrelsen sekretariatsbetjening af Ud-
valgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Statistik og analyser Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejder statistik, dokumenta-
tion og analyse af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation,
foretager effektevalueringer på området samt identificerer perspektivri-
ge områder for dansk forskning og innovation.

Vejledning og kommu-
nikation mv.

Styrelsen for Forskning og Innovation giver vejledning om nationale
og internationale tilskuds- og samarbejdsmuligheder, herunder EU's
forsknings- og innovationsprogrammer. Styrelsen skal endvidere sikre
tæt kommunikation med interessenterne om sine ansvarsområder og
generel information om forskning og innovation.

Mio. kr. (2016-pl) R
2013

R
2014

B
2015

F
2016

BO1
2017

B02
2018

B03
2019

Udgift i alt ............................................ 197,0 216,5 161,7 172,4 169,0 168,4 125,7

0.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................ 48,6 48,2 43,1 41,0 40,5 39,1 36,8

1. Politikudvikling ........................... 75,4 47,5 58,1 60,7 59,2 64,2 33,8

2.
Udmøntning af midler til forskning
og innovation ............................... 47,7 55,4 27,7 25,4 24,7 20,7 20,7

3 Statistik og analyser..................... - 19,8 12,7 19,0 19,0 18,8 18,8
4. Vejledning og kommunikation mv. 18,3 20,2 20,1 26,3 25,6 25,6 15,6
5. Euroscience Open Forum............ 7,0 25,4 - - - - -
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 201 182 157  190 186 183 123
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 104,4 106,3 83,9  101,6 99,9 98,6 67,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,3 2,8 1,3  2,2 2,2 2,2 2,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 101,1 103,5 82,6  99,4 97,7 96,4 64,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,7 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 38,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 40,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 8,3 10,8 22,3 19,0 13,2 9,0 6,2
+ anskaffelser .............................................. 9,0 13,1 - - - - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -2,4 -0,8 1,5 0,4 0,3 0,3 0,3
- afhændelse af aktiver ............................... 11,7 3,8 - 1,7 - - -
- afskrivninger ............................................. -7,7 0,7 4,8 4,5 4,5 3,1 2,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 10,8 18,6 19,0 13,2 9,0 6,2 4,3

Låneramme .................................................. - - 28,5 22,7 17,6 14,6 13,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 66,7 58,1 51,1 42,5 31,6

Styrelsens låneramme er midlertidigt forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017
og 1,0 mio. kr. i 2018 som følge af investeringer i et nyt tilskudsadministrativt system. Anven-
delse af lånerammen betinges af, at der foretages en vurdering af de med projektet forbundne
effektiviseringsgevinster.

Styrelsens låneramme er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019, som er
overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Styrelsen for Forskning og Innovations almindelige virk-

somhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag, herunder sekretariatsbi-
stand, rejseaktiviteter, udredninger og informationsvirksomhed, samt honorarer, møder og trans-
port mv. vedrørende faglige udvalg, nævn mv.

Styrelsens administrationsprocent udgør 2,0 pct. i 2016. Administrationsprocenten udtrykker
forholdet mellem de uddelte tilskudsmidler og de administrative ressourcer, der medgår til at
udmønte tilskudsmidlerne. Beregningen er foretaget på grundlag af regnskabet for 2014 samt de
på nuværende tidspunkt foreliggende budgettal for 2016.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og In-
novation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for
Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter
vedrørende tilskudsmidler. Projektet er igangsat med en total omkostning på 48,0 mio. kr.
(2010-pl).
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Finansieringen af digitaliserings- og effektiviseringsprojektet fordeler sig således:

Bemærkninger: Der kan forekomme differencer som følge af afrundinger.

Der er afsat 30,6 mio. kr. årligt i perioden i 2016-2018 til videreførelse af de eksisterende
innovationscentre samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsk-
nings-, uddannelses- og innovationsregioner. Heraf refunderes Udenrigsministeriet for udgifter
vedrørende innovationscentrene.

Der er afsat 12,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til en flerårig videreførelse af mini-
steriets analyseaktiviteter, herunder udarbejdelse af statistik og analyser vedrørende dansk
forskning, innovation og uddannelse med henblik på at belyse indsatser og effekter. Her indgår
også arbejdet med INNO+ og Forsk2020. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillings-
reserve til forskningsinitiativer.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-
2019 til at understøtte polarsekretariatet og arktisk forskning, herunder udgifter til en polar-
forskningskonference, formidling, analyser og udredning i forbindelse med arktisk forum samt
workshops i forbindelse med arktisk forum. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillings-
reserve til forskningsinitiativer.

Som følge af den Kgl. resolution af 28. juni 2015 overføres ressortansvaret for Ankenævnet
for Statens Uddannelsesstøtteordninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til Social- og
Indenrigsministeriet. Der overføres således 1,9 mio. kr. årligt til § 15. Social- og Indenrigsmini-
steriet.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til en forsat udvikling af det lands-
dækkende rådgivernetværk EU-DK Support, der skal understøtte den danske deltagelse i EU-
programmer, samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer
udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og
iværksætteri.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-
2019 til den koncernfælles serviceenhed og den koncernfælles kommunikationsenhed under
§ 19.11.01. Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter fra bl.a. kurser og konsulentopgaver, assi-

stance og service til konkrete projektlignende opgaver.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter bl.a. deltagelse i ERA-net (European Research

Area), Horizon 2020 og andre EU finansierede projekter mv. Styrelsen administrerer Uddannel-
ses- og Forskningsministeriets andel af udlodningsmidlerne.

Mio. kr. (2016-pl) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt

Fra Det Frie Forskningsråd ................................ 2,4 4,9 4,4 3,6 2,4 2,8 1,6 1,3 0,2 23,6
Fra Innovationsnetværk Danmark ...................... 0,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 - 2,7
Fra det tidligere Det Strategiske Forskningsråd
og Rådet for Teknologi og Innovation .............. 2,6 5,2 4,7 3,6 2,6 2,9 1,5 1,2 0,3 24,6

I alt ...................................................................... 5,3 10,7 9,6 7,6 5,3 6,0 3,3 2,6 0,5 50,9
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19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.)
Oplysninger om Styrelsen for Videregående Uddannelser kan findes på www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 176,5 167,0 153,7 149,1 146,0 143,0 139,7

Indtægt ......................................................... 24,8 26,8 23,0 23,7 22,6 22,6 22,6
Udgift ........................................................... 194,3 190,7 176,7 172,8 168,6 165,6 162,3

Årets resultat ............................................... 7,0 3,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 186,0 179,9 169,0 162,2 159,1 156,1 152,8
Indtægt .................................................. 16,5 16,0 15,3 13,1 13,1 13,1 13,1

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 1,1 1,5 1,3 1,4 0,3 0,3 0,3
Indtægt .................................................. 1,1 1,5 1,3 1,4 0,3 0,3 0,3

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 7,2 9,3 6,4 9,2 9,2 9,2 9,2
Indtægt .................................................. 7,2 9,4 6,4 9,2 9,2 9,2 9,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr. 34042012, er virksomhedsbærende
hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende ho-
vedkonti:

19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

Styrelsen for Videregående Uddannelser har til opgave at varetage de statslige udviklings-
og forvaltningsopgaver i forhold til alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner,
danske interesser i internationale fora (EU mv.) samt internationale driftsopgaver på uddannel-
sesområdet generelt.

Styrelsen har endvidere til opgave at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsmæssige
opgaver vedrørende statens uddannelsesstøtte, statens voksenuddannelsesstøtte samt en række
andre særlige støtteordninger for uddannelsessøgende.

Det er ligeledes styrelsens opgave at understøtte betjeningen af uddannelses- og forsknings-
ministeren.

De institutions- og uddannelsespolitiske opgaver varetages på grundlag af lov om erhvervs-
akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven), jf. LB nr. 1147 af 23. ok-
tober 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august
2014 , lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august
2014, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015,
lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lov om medie- og journalisthøj-
skolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregå-
ende uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. LB nr. 578 af 1. juni
2014, BEK nr. 1543 af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkeds-
uddannelser m.v. med senere ændringer og lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261
af 18. marts 2015 og består bl.a. i:
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Opgaverne vedrørende det internationale område består bl.a. i:
- at fremme de videregående uddannelsers og uddannelsesinstitutioners internationalisering

og varetage danske interesser i internationale fora vedrørende videregående uddannelse
og uddannelsesinstitutioner.

- at fungere som samlet indgang for borgere og institutioner i spørgsmål om internationali-
sering af uddannelserne.

- at varetage opgaver vedrørende den nationale administration af international program-
virksomhed på uddannelsesområdet.

- at varetage opgaver vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelses-
mæssige kvalifikationer og udenlandske eksamensbeviser, jf. lov om vurdering af uden-
landske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. LB nr. 579 af 1. juni 2014 samt lov om adgang
til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LB nr. 189 af 12. februar 2010.

Styrelsen varetager opgaverne på uddannelsesstøtteområdet på grundlag af lov om statens
uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, lov om statens voksenuddannel-
sesstøtte (SVU), jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, lov om befordringsrabat til studerende ved vi-
deregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober 2013 og lov om befordringsrabat til ud-
dannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. LB nr. 530 af 21. maj 2013 og består bl.a. i:

- at varetage driftsopgaver i forbindelse med tildeling og udbetaling og eventuel tilbagebe-
taling af SU, herunder handicaptillæg og udlandsstipendium, rabat eller godtgørelse efter
befordringsrabatordningerne og SVU.

- at vejledede og supportere de decentrale medadministratorer og samarbejdspartnere i for-
bindelse med administrationen af SU, befordringsrabatordningerne og SVU.

- at varetage opgaver i forbindelse med strategi-, udviklings- og policyorienterede aktiviteter
i forhold til SU, befordringsrabatordningerne og SVU.

Desuden administrerer styrelsen stipendieordningen for danske lønnede ph.d.-stipendiater ved
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. § 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).
Styrelsen virker samtidig som nationalt agentur for EU's uddannelsesprogrammer, jf. § 19.11.20.
Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration.

- at sikre optimale rammer for, at uddannelsesinstitutionerne kan varetage de opgaver, der
følger af lovgivningen. Styrelsens opgaver består både af drifts-, strategi-, udviklings- og
policyorienterede aktiviteter.

- at agere myndighed for uddannelsesinstitutionernes virksomhed, herunder uddannelsesin-
stitutionernes strategisk fysiske planlægning samt føre tilsyn med uddannelsesinstitutio-
nernes aktiviteter og forvaltning

- at varetage finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende uddannelsesinstitutionerne, herun-
der tilskudsadministration.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående
Uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af udbetaling af tilskud i forhold til uddannelser på erhvervsakademier
og professionshøjskoler mv.
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5. Opgaver og mål

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.11.31. Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående
Uddannelser til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af: SVU til og med ungdomsuddannelsesniveau, befordringsrabat til
uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, SPS til personer ved vide-
regående uddannelser samt administration og udvikling af it-opgaver i
SU-systemkomplekset inklusiv kontorstøttesystemer.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 28.53.04. Ungdomskort
til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til finansiering
af administrative udgifter i forbindelse med Ungdomskort-ordningen.
Der er i den forbindelse adgang til at forhøje lønsumsloftet med 2/3 af
overførslen.

BV 2.2.9 og
BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af nedenstående bevillinger
til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration mv. af pro-
jekter, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for
Videregående Uddannelser fra § 19.27.05. Særlige bevillinger, §
19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående
uddannelser, § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse
med åben uddannelse og efteruddannelse og § 19.34.02. Friplads og
stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddan-
nelser og professionshøjskoleuddannelser.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tegne medlemskab af na-

tionale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål in-
den for ministeriets arbejdsområde.

BV 2.6.1 Styrelsen for Videregående Uddannelser kan i forbindelse med inter-
nationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne ud-
gifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation
og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

Opgaver Mål
Uddannelsespolitik Det er Styrelsen for Videregående Uddannelsers opgave at give ud-

dannelses- og forskningsministeren det bedst mulige grundlag for at
gennemføre regeringens politik for videregående uddannelser. Styrelsen
bidrager til at udvikle og koordinere politikområdet, udvikler og im-
plementerer større tværgående politiske initiativer samt udarbejder
analyser og statistik på området.
Det er endvidere styrelsens opgave at sikre de bedst mulige rammevil-
kår for internationaliseringen af alle de videregående uddannelser med
henblik på at højne kvaliteten og fremme regeringens målsætninger in-
den for ministeriets område.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Fordelingen på de enkelte opgaver i 2013 er beregnede, idet opgaverne og opgavefordelingen er ændret
fra 2014 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2013.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 24,8 26,8 23,0 23,7 22,6 22,6 22,6

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 1,1 1,5 1,3 1,4 0,3 0,3 0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 7,2 9,4 6,4 9,2 9,2 9,2 9,2
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,5 0,3 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 16,0 15,8 15,3 13,1 13,1 13,1 13,1

Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter vedrører indtægter fra bl.a. EU-administration af EU uddannelsesprogrammer
mv.

Økonomi og styring Styrelsen for Videregående Uddannelser skal varetage opgaver vedrø-
rende institutionernes styring, herunder opgaver vedrørende bevilling,
økonomi, regelgrundlag samt tilsyn og myndighedsvaretagelse.
Styrelsen varetager opgaver relateret til politikudvikling og styring af
institutionerne.
Det er endvidere styrelsens opgave at bidrage til monitorering og skabe
større gennemsigtighed i institutionernes virke.

Anerkendelse og ud-
dannelsesprogrammer

Det er styrelsens opgave at varetage udviklingen og administrationen
af en række europæiske, nordiske og nationale tilskudsordninger for
internationalt samarbejde og mobilitet inden for de forskellige uddan-
nelsesprogrammers rammer.
Det er endvidere styrelsens opgave at varetage opgaverne vedrørende
vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer samt anerken-
delse af uddannelser på tværs af de nationale grænser.

Uddannelsesstøtte Det er styrelsens mål at udvikle, drive og forny administrationen af
uddannelsesstøtteordningerne (SU, SVU, udlandsordninger og befor-
dringsordninger), så administrationen sker korrekt og effektivt. Der er
fokus på udbygning af selvbetjeningssystemer til støtteansøgere og ad-
ministrative løsninger, som styrelsen tilbyder uddannelsesstederne.
Derudover har styrelsen ansvaret for støttegodkendelse af uddannelser
i udlandet samt administration af handicapordningen.

Mio. kr. (2016-pl)
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt ................................................ 197,6 193,2 177,9 172,8 168,6 165,6 162,3

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................

15,2 18,6 13,6 11,8 11,5 11,3 11,1

1. Uddannelsespolitik ............................ 49,3 47,7 44,3 41,4 40,5 39,8 39,0
2. Økonomi og styring.......................... 46,3 44,5 41,5 39,9 39,0 38,3 37,6
3. Anerkendelse og uddannelsespro-

grammer. ...........................................
43,9 40,5 39,4 38,2 37,3 36,7 35,9

4. Uddannelsesstøtte ............................. 42,9 41,9 39,1 41,5 40,3 39,5 38,7
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 264 268 237  238 231 227 222
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 136,3 138,3 124,8  123,9 120,6 118,3 115,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 4,0 5,3 5,0  5,8 5,2 5,2 5,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 132,3 133,0 119,8  118,1 115,4 113,1 110,6

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 59,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 64,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 3,2 3,1 3,1 4,4 3,6 3,0 2,9
+ anskaffelser .............................................. 2,0 - 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -0,9 2,2 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 1,8 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -0,6 0,9 1,2 1,3 1,1 0,6 0,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 3,1 4,5 2,0 3,6 3,0 2,9 2,7

Låneramme .................................................. - - 5,5 6,3 3,3 3,3 3,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 36,4 57,1 90,9 87,9 81,8

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med Styrelsen for Videregående

Uddannelsers almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. statslige udviklings- og forvaltningsop-
gaver i forhold til danske videregående uddannelser, programadministration, vurdering af uden-
landske kvalifikationer og eksamensbeviser mv., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet
samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU's uddannel-
sesprogram Erasmus+ samt udgifter til afskrevne tilskudsmidler. Desuden afholdes der udgifter
til dansk medfinansiering af programmer i tilknytning hertil afviklet under andre tilskudsfinansi-
erede aktiviteter herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

Af bevillingen afholdes udgifter til administration af kulturaftalerne. Bevillingen til stipendier
mv. under kulturaftalerne er opført på § 19.32.13.60. Kulturaftalemidler.

På kontoen afholdes udgifter forbundet med styrelsens vurderinger af udenlandske uddan-
nelsers niveau i forhold til det danske uddannelsessystem i tilknytning til Green Card-ordningen
(pointtildeling) i regi af Beskæftigelsesministeriet.

Af bevillingen afholdes udgifter til oversættelse af uddannelsesbeviser og tilsvarende fra er-
hvervsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser, således at disse - de såkaldte Certificate
Supplements - kan anvendes til jobsøgning eller uddannelse i udlandet.

Af bevillingen afholdes udgifter til Certificeringsrådet til sekretariatsbetjening og honorarer
mv. ved certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau.

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med udvikling, udarbejdelse og produktion mv.
af type- og eksamensopgaver til eksaminer mv. til erhvervsakademi- og professionsbachelorud-
dannelser, herunder udgifter til rejsegodtgørelse, trykning af formelsamlinger og eksamensrelate-
rede publikationer, Copydan mv. samt udgifter i forbindelse med særlig censur, herunder cens-
ormøder. Der kan endvidere afholdes udgifter til honorarer og øvrige udgifter til personer, der
medvirker ved evaluering af den centrale eksamensadministration samt til styrkelse af det pæda-
gogiske tilsyn med henblik på kvalitetsforbedrende initiativer. Bevillingen dækker således hono-
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rarer til beskikkede personer, der medvirker ved udarbejdelse mv. af type- og eksamensopgaver,
aflønning af censorer i forbindelse med særlig censur samt evaluering af mundtlige eksaminer.

Der er afsat 2,6 mio. kr. i perioden 2018-2019. til en flerårig videreførelse af ministeriets
analyseaktiviteter, herunder udarbejdelse af statistik og analyser vedrørende dansk forskning, in-
novation og uddannelse med henblik på at belyse indsatser og effekter. Heri indgår også arbejdet
med INNO + og Forsk2020. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til
forskningsinitiativer.

Som følge af den Kgl. resolution af 28. juni 2015 overføres ressortansvaret for sager vedrø-
rende deponering af radioaktivt affald, dog bortset fra tilsynsopgaver, fra Sundheds- og Ældre-
ministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der overføres således årligt 0,6 mio. kr. i
perioden 2016-2019 fra § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.

ad 18. Lønninger. Af kontoen afholdes også udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmer
af Styrelsen for Videregående Uddannelser permanente eller midlertidige råd og udvalg.
Endvidere afholdes udgift til honorar til bestyrelsesformanden for ECMI, Europæisk Center
for Mindretalsspørgsmål.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-
2018 til den koncernfælles serviceenhed og koncernfælles kommunikation under § 19.11.01.
Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Der er indgået en aftale om administration af Dansk Studiefond. Dansk Studiefond er en

selvejende institution, der har til formål at yde studielån til studerende, der er i en økonomisk
trangssituation, i den sidste del af uddannelsen.

Endvidere er der indgået en aftale om varetagelse af den nationale hjemmeside for interna-
tional uddannelse i Danmark, www.studyindenmark.dk, der gælder for årene 2015 og 2016.
Hjemmesiden er brugerfinansieret af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter varetagelse af internationale informations- og

udviklingsopgaver, herunder produktion af nyhedsbreve og publikationer, studiebesøg, konferen-
ce- og kursusaktiviteter samt programadministration.

Aktiviteterne omfatter administration af programmet Nordplus for Nordisk Ministerråd, pro-
grammet Danmark-USA for Undervisningsministeriet, programmet Praktik i Udlandet for Ar-
bejdsgivernes Elevrefusion samt programmer i tilknytning til EU's uddannelsesprogram Erasmus+
herunder Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og Europass.

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1 Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter

i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkon-
kurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Indtægtsbevilling ......................................... 0,0 - - - - - -

20. Udredninger, forskningsområdet
Udgift ................................................... 0,2 - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

40. Ændrede dispositioner i bevil-
 lingsåret

Udgift ................................................... 0,3 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
30. Skatter og afgifter .......................... 0,0 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,9

I alt .................................................................................................................................. 15,9
Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til udredninger på forskningsområdet samt ændrede dispositioner i tilknytning
til forskning, innovation, internationalisering, videregående uddannelser og uddannelsesstøtte. 

20. Udredninger, forskningsområdet
Af bevillingen kan afholdes udgifter til udredninger, undersøgelser, evalueringer, statisti-

kindsamling mv., der kan danne baggrund for igangsætning af nye initiativer og omstilling i
overensstemmelse med politiske prioriteringer. Af bevillingen kan endvidere afholdes udgifter til
informationsvirksomhed på forskningsområdet. Endelig kan der af bevillingen afholdes udgifter
til præmier i konkurrencesammenhæng.

40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret
Af bevillingen kan afholdes udgifter til ændrede udgiftsskøn, uforudsete og uafviselige ud-

giftsbehov, engangsudgifter i forbindelse med reorganisering af institutioner mv. på ministerom-
rådet, rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser, systemdrift mv.), evalueringer og internatio-
nale engagementer i tilknytning til forskning, innovation, internationalisering, videregående ud-
dannelser og uddannelsesstøtte.

19.11.19. Lån under Uddannelses- og Forskningsministeriet
På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter

som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Admini-
strations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærk-
ning nr. 102 på § 7.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Indtægtsbevilling ......................................... 7,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

30. Lån til Symbion A/S
Indtægt ................................................ 4,7 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 4,7 - - - - - -

40. Lån til institutioner under Sty-
relsen for Videregående Uddan-

 nelser
Indtægt ................................................ 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
55. Statslige udlån, afgang .................. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

10. Lån til Regensen, Det Danske Institut i Athen og Veterinær- og Landbohøjskole Kolle-
giet

Kontoen vedrører statsligt udlån til Københavns Kommunitet - Regensen på i alt 13,6 mio.
kr., som er rente- og afdragsfrit indtil 1. januar 2023, hvorefter der indgås nærmere aftale om
lånets afvikling. Endvidere vedrører kontoen statsligt udlån til Fonden til støtte for Det Danske
Institut i Athen på 5,0 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit. Slutteligt vedrører kontoen et statslån
i 1944 til Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet på 41.400 kr., som er rente- og afdragsfrit.

Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.

20. Lån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
Kontoen vedrører statsligt udlån til Copenhagen Business School - Handelshøjskolen på i alt

194,4 mio. kr. i forbindelse med nybyggeri, som er rente- og afdragsfrit.
Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.

40. Lån til institutioner under Styrelsen for Videregående Uddannelser
Kontoen vedrører følgende lån:
Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til University College Nordjylland på 27,9

mio. kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio.
kr. årligt i perioden 2016-2019.

Lån, som staten har overtaget fra Hypotekbanken til Designskolen i Kolding på 26,2 mio.
kr. Lånet er et annuitetslån, som udløber i 2026. Der er indbudgetteret afdrag på 1,2 mio. kr. årligt
i perioden 2016-2019. Derudover et statsligt udlån til Designskolen i Kolding på 4,7 mio. kr., som
er rente- og afdragsfrit.

Statsligt udlån til Skagen Skipperskole på 0,3 mio. kr., som er rente- og afdragsfrit.
Statslige udlån til Svendborg Kommune vedrørende SIMAC på i alt 9,9 mio. kr., som er

rente- og afdragsfrit.
Statslige udlån til Ærø Kommune vedrørende Marstal Navigationsskole på i alt 12,0 mio.

kr., som er rente- og afdragsfrie.
Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager udlånene på ministeriets område.
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19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers program-
administration

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Indtægtsbevilling ......................................... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for
Videregående Uddannelsers pro-

 gramadministration
Udgift ................................................... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
Indtægt ................................................ - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4

10. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddannelsers programadministration
Bevillingen omfatter bl.a. udlæg for tilskud af EU-programmidler, der formidles og udbetales

af Styrelsen for Videregående Uddannelser, svarende til mellem 20 og 30 pct. af de samlede
programmidler under EU-programmet Erasmus+, idet denne andel af programmiddelsummen ef-
terbetales fra EU. Der budgetteres i tilsvarende omfang indtægter i form af refusion fra Europa-
Kommissionen for udlæg under Erasmus+. Der foretages endvidere udlæg for tilskud af midler
fra Nordisk Ministerråd mv.

Der er bevilget en garantisum til brug for overbookning af tilsagn under Erasmus+, således
at det sikres, at midlerne udnyttes optimalt. Garantisummen svarer til 10 pct. af årets bevilling.
Hvis garantisummen giver anledning til et reelt merforbrug ud over den aktuelle kontrakt med
EU, dækkes meromkostningerne af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

Kontoen hjemler de nødvendige udlæg i året i forbindelse med programadministrationen.
Udlæggene opføres som tilgodehavender på underkontoen, indtil tilskudsgiverne overfører sidste
rate af årets tilskudsmidler til Styrelsen for Videregående Uddannelser, når det endelige regnskab
for tilskudsudbetalingerne foreligger. Der vil derfor hverken være bogført indtægter eller udgifter
på kontoen ved årets udgang.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.5 Udlæg for tilskud finansieret under EU-programmerne kan afholdes i
et omfang svarende til den efterbetaling fra EU, der er forudsat i årets
faktiske kontraktlige forpligtelser indgået med EU. Udlæg for efterbe-
taling fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.23.05. Fællesbe-
villinger og § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående
Uddannelsers programadministration i forbindelse med garantisum til
brug for overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at
midler udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et
merforbrug ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug
af § 19.23.05. Fællesbevillinger.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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19.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - -0,6 -1,6 -2,6

10. Budgetregulering vedrørende af-
dæmpet regulering af indkom-
stoverførsler afledt af skatteafta-
len fra juni 2012
Udgift ................................................... - - - - -0,6 -1,6 -2,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -0,6 -1,6 -2,6

10. Budgetregulering vedrørende afdæmpet regulering af indkomstoverførsler afledt af
skatteaftalen fra juni 2012

Der indgår i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om
en skattereform af juni 2012 en afdæmpet regulering af forskellige indkomstoverførsler, der er
skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven i perioden 2016-2023. I 2016 reguleres de
omfattede ydelser med satsreguleringsprocenten fratrukket et fradrag på 0,3 pct., i 2017 med et
fradrag på 0,4 pct. og i 2018-2023 med et fradrag på 0,75 pct.

19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 91,5 61,1 87,8 20,4 -1,7

30. Administration af forskningsini-
 tiativer
 Udgift ................................................... - - 32,4 21,3 20,7 19,3 -

18. Lønninger / personaleomkostninger - - 24,3 16,1 15,5 14,5 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 8,1 5,2 5,2 4,8 -

70. Reserve til dekommissionerings-
 opgaver

Udgift ................................................... - - 60,3 41,3 68,9 2,9 0,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 60,3 41,3 68,9 2,9 0,1

78. Budgetregulering vedr. overfør-
sel af opgaver til Statens It
Udgift ................................................... - - -1,2 -1,5 -1,8 -1,8 -1,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -1,2 -1,5 -1,8 -1,8 -1,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 231,4
I alt .................................................................................................................................. 231,4
Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende større projekter:
- Lønsum. Der reserveres i alt 5,6 mio. kr. til lønmidler.
- Øvrige beholdninger: Der er reserveret 224,1 mio. kr. til Dansk Dekommissionering til me-

rudgifter til den planlagte afvikling af Forskningscenter Risøs nukleare anlæg i overens-
stemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Bevil-
lingsbehovet til afviklingen af de nukleare anlæg er rebudgetteret på baggrund af de faglige
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behov. Det forventes ikke, at der er behov for beholdningen, der derfor forventes at bortfalde
ved udgangen af 2015.
Der reserveres 1,7 mio. kr. til administration af globaliseringsinitiativer.

30. Administration af forskningsinitiativer
Bevillingen er afsat til administration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriets område.

70. Reserve til dekommissioneringsopgaver
Der er afsat en reserve til merudgifter i tilknytning til den planlagte afvikling af Forsk-

ningscenter Risøs nukleare anlæg, jf. § 19.51.03. Dansk Dekommissionering. Udmøntningen sker
i overensstemmelse med Folketingets beslutning af 13. marts 2003 om afviklingsforløbet. Ud-
møntningen forelægges Finansudvalget. Bevillingsbehovet til afviklingen af de nukleare anlæg
er rebudgetteret på baggrund af de faglige behov.

75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer
Reserven er udmøntet til nye forskningsinitiativer indenfor ministerområdet.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It
Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der

overføres. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budge-
treguleringen afspejler. På Uddannelses- og Forskningsministeriets område varetager Statens It
opgaver for følgende virksomheder: § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forsk-
ning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Danmarks
Akkrediteringsinstitution og § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It. Den negative
budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder på forslag til lov om tillægsbevilling for
2015.

19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til følgende internationale forskningssamarbej-
der:

§ 19.15.01. Obligatoriske internationale programmer
§ 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
§ 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde
§ 19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden

19.15.01. Obligatoriske internationale programmer (tekstanm. 204) (Lovbunden)
Danmarks årlige medlemsbidrag til de nedennævnte formål beregnes som en procentvis andel

af budgettet under den givne konvention. Den procentvise andel svarer typisk til forholdet mellem
Danmarks nettonationalindkomst og summen af medlemslandenes nettonationalindkomster. Dan-
marks procentvise andel af budgetterne kan stige, såfremt nettonationalindkomsten i Danmark
udviser større vækst end nettonationalindkomsten i de øvrige medlemslande.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 280,3 282,5 299,5 302,4 290,6 293,0 293,5

10. Medlemsbidrag til Det Europæ-
iske Center for Højenergifysik

 (CERN)
Udgift ................................................... 116,3 112,8 124,2 125,0 124,7 125,0 124,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 116,3 112,8 124,2 125,0 124,7 125,0 124,9

11. Den Europæiske Organisation
for Astronomisk Forskning

 (ESO)
Udgift ................................................... 20,6 21,3 21,9 23,6 24,0 24,4 24,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,6 21,3 21,9 23,6 24,0 24,4 24,9

12. Obligatoriske programmer under
Den Europæiske Rumorganisa-

 tion (ESA)
Udgift ................................................... 105,0 105,6 110,6 107,4 107,4 107,6 107,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 105,0 105,6 110,6 107,4 107,4 107,6 107,6

14. Det Europæiske Molekylærbio-
logiske Laboratorium (EMBL)
Udgift ................................................... 15,0 15,8 15,5 16,3 16,5 16,5 16,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 15,0 15,8 15,5 16,3 16,5 16,5 16,6

15. Den Europæiske Synkrotronstrå-
 lingsfacilitet (ESRF)

Udgift ................................................... 8,6 10,5 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,6 10,5 10,7 10,8 10,8 10,8 10,8

16. Den Europæiske Fri-Elektron
 Røntgenlaserfacilitet (XFEL)

Udgift ................................................... 14,8 16,6 16,6 19,3 7,2 8,7 8,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 14,8 16,6 16,6 19,3 7,2 8,7 8,7

10. Medlemsbidrag til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN)
Danmark ratificerede CERN-konventionen ved kgl. resolution af 27. marts 1954. CERNs

hovedformål er at stille forskningsfaciliteter til rådighed for medlemslandenes forskningsinstitutter
inden for grundvidenskabelig forskning i elementærpartiklernes inderste struktur. Omkring 6.500
videnskabsfolk benytter CERNs faciliteter.

Medlemsbidraget baseres på CERNs budget, der føres i schweizerfranc (CHF), og det danske
bidrag forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om CERN kan findes på www.cern.ch.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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11. Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning (ESO)
Danmark ratificerede ESO-konventionen i 1967, jf. BEK. af konvention af 5. oktober 1962

om oprettelse af en europæisk organisation for astronomisk forskning vedrørende den sydlige
stjernehimmel med tilhørende finansprotokol af samme dato. ESO råder over en række teleskoper,
hvortil astronomer fra de 15 medlemslande får tildelt observationstid efter en evaluering af deres
projektforslag.

Det danske bidrag er baseret på ESOs budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca.
2,0 pct. i 2016.

Endvidere har Danmark sammen med de øvrige medlemslande tiltrådt, at ESO iværksætter
konstruktion af European Extremely Large Telescope (E-ELT). Som følge heraf stiger med-
lemslandenes årlige konventionsbårne medlemsbidrag med 2 pct. årligt til det er fuldt indfaset i
2022, jf. akt. 76 af 11. april 2013. Stigningen i det danske medlemsbidrag fremgår af tabellen
herunder:

Medlemslandene bidrager endvidere med et tilskud til konstruktion af E-ELT, som er fordelt
over en 10-årig periode indtil 2022. Det danske tilskud til konstruktionen er opført på §
19.15.03.19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Yderligere oplysninger om ESO kan findes på www.eso.org.

12. Obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA)
Danmark ratificerede i 1975 konventionen vedrørende oprettelse af Den Europæiske Rum-

organisation (ESA), der har til formål at udvikle satellitter og andet rumudstyr til udforskning
og anvendelse af rummet til fredelige formål.

De obligatoriske programmer omfatter det grundvidenskabelige program, de generelle fæl-
lesaktiviteter i ESA samt drift af organisationens anlæg i medlemslandene.

Det danske bidrag er baseret på ESAs budget, der føres i euro, og forventes at udgøre ca.
1,79 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om ESA kan findes på www.esa.int.

14. Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL)
Danmark ratificerede i 1973 en overenskomst om oprettelse af et europæisk molekylærbio-

logisk laboratorium. EMBL har til formål at fremme europæisk grundforskning inden for mole-
kylærbiologi samt stille forskningsfaciliteter, der overstiger det enkelte medlemslands formåen,
til rådighed. EMBL har desuden til formål at udvikle avancerede instrumenter til molekylærbio-
logisk forskning og videreuddanne forskere på dette område.

Den Molekylærbiologiske Konference (EMBC), som hører under EMBL-samarbejdet, har til
formål at fremme molekylærbiologisk grundforskning i Europa gennem uddeling af forsknings-
stipendier til forskere i EMBLs medlemslande. Danmark ratificerede konventionen vedrørende
EMBC i 1970, jf. BEK. af overenskomst af 13. februar 1969 om oprettelse af en europæisk mo-
lekylærbiologisk konference. EMBC vedtager årligt et program, som gennemføres af European
Molecular Biology Organization (EMBO).

Det danske bidrag er baseret på EMBLs og EMBC/EMBOs budgetter, der føres i euro, og
forventes at udgøre ca. 1,8 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om EMBL kan findes på www.embl.de. Yderligere oplysninger om
EMBC/EMBO kan findes på embc.embo.org.

Mio. kr. (2016-pl) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Forhøjelse af ESO-medlemsbidrag ................ 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 4,0 4,6
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15. Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF)
Danmark ratificerede i 1988 en konvention om oprettelse af Den Europæiske Synkrotron-

strålingsfacilitet (ESRF). Faciliteten udnyttes til forskning inden for fysik, kemi, materialeviden-
skab, biologi og geofag. I dag er der 18 deltagende europæiske lande, og Danmark deltager
sammen med Finland, Norge og Sverige i fællesskab gennem konsortiet NORDSYNC.

NORDSYNCs årlige medlemsbidrag til ESRF bliver fastsat på grundlag af ejerskabsandel
samt faktisk forbrug. Danmarks andel af NORDSYNCs medlemsbidrag bliver tilsvarende fastsat
ud fra Danmarks andel af NORDSYNCs samlede måleforbrug i perioden 2009-2011 samt et
gennemsnit af NORDSYNCs overbrug i årene 2012-2014 i henhold til aftale godkendt af ESRF
Council i november 2008. Tildeling af måletid på ESRF sker på baggrund af ansøgning og peer
review.

Det danske bidrag er baseret på ESRF's budget for 2016, der føres i euro, og forventes at
udgøre ca. 1,2 pct. i 2016.

Yderligere oplysninger om ESRF kan findes på www.esrf.eu.

16. Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL)
Danmark ratificerede i 2012 en konvention om konstruktion og drift af Den Europæiske Fri-

Elektron Røntgenlaserfacilitet (XFEL), jf. akt. 33 af 26. november 2009. Danmarks bidrag til
XFEL udgør i henhold til konventionen ca. 1 pct. af budgettet. En del af bidraget gives som in
kind bidrag, hvor dele af bevillingen gives til forskningsinstitutioner, der leverer ydelserne. Det
er forventningen, at der inden udløbet af konstruktionsfasen (2017) og med baggrund i konven-
tionen indgås en detaljeret driftsaftale mellem partnerne bag XFEL gældende fra udløbet af
konstruktionsfasen.

XFELs formål er at tilgodese de mest avancerede behov for forskning med kraftig røntgen-
laser inden for en række fagområder.

Det danske bidrag er baseret på XFEL's budget for 2016, der føres i euro, og forventes at
udgøre ca. 1,0 pct. i 2016. 

Yderligere oplysninger om XFEL kan findes på www.xfel.eu.

19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation
(ESA)

Bevillingen kan anvendes til dansk deltagelse i ikke obligatoriske programmer under den
Europæiske Rumorganisation ESA.

ESAs medlemslande er ifølge ESA-konventionen forpligtet til retroaktivt at betale op til 20
pct. ekstra, hvis bestemte programmer bliver dyrere end budgetteret. Disse 20 pct. er indbudget-
teret i bevillingen.

Der forventes følgende aktivitet:

Bemærkninger: Bevillingerne forventes udbetalt over 3-4 år.

Udbetalingsskønnet er baseret på ESAs forventning om fremtidige budgetter. Merudgifter ved
udbetaling, for så vidt angår kursudvikling, optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Mio. kr. (2016-pl) 2016 2017 2018 2019

Forventede udbetalinger........................................................ 103,9 96,4 75,3 56,5
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - 340,6 - - 348,1 - -

10. Ikke obligatoriske programmer
Udgift ................................................... - 340,6 - - 348,1 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 340,6 - - 348,1 - -

10. Ikke obligatoriske programmer
Der er afsat en grundbevilling på 348,1 mio. kr. i 2017, svarende til Danmarks forventede

tilsagn om deltagelse i programmer fra 2017, og der afsættes fremover en tilsvarende bevilling
hvert tredje år. Tiltrædelse sker som regel på ESAs ministerkonferencer, som næste gang er
planlagt til afholdelse ultimo 2016.

Udbetalingerne dækker de frivillige programaktiviteter, som Danmark har tilsluttet sig og
afspejler blandt andet nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsret-
tede interesser. Det er fastlagt i ESA-konventionen, at der placeres ordrer i medlemslandene for
et beløb svarende til medlemslandenes finansielle bidrag til programmerne i finansåret fratrukket
udgifter til administration mv.

Aktiviteten fordeler sig på en række programområder:

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11 De frivillige ESA-programmer pris- og lønreguleres med udgangspunkt

i EUROSTATs HICP-indeks (The eurozone harmonized index of con-
sumer prices). Hvis det årlige HICP-tal udviser en stigning på mere end
3,0 pct., pl-reguleres programmerne med differencen mellem 3,0 pct.
og årets HICP-tal. I år, hvor ESA-programmerne pl-reguleres, pl-regu-
leres de under programmernes foretagne hensættelser på § 19.15.02.
Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation
(ESA). Reguleringen sker ved, at der på § 19.15.02. Ikke obligatoriske
programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) optages
en merudgift på forslag til lov om tillægsbevilling, og at Uddannelses-
og Forskningsministeriet samtidig foranstalter en hensættelse svarende
til den på forslag til lov om tillægsbevilling optagne merudgift. Der
forventes et HICP-tal i 2015 på 1,0 pct.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.

BV 2.12.4 Af bevillingen under § 19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under
Den europæiske Rumorganisation (ESA) kan afholdes udgifter til eva-
lueringer og rådgivning i forbindelse med de danske ESA-aktiviteter.
Der kan i begrænset omfang afholdes udgifter til rejser for rumforsk-
ningsudvalgets formand.
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Jordobservation. En række programmer omfatter udvikling af satellitter til meteorologi og
observation af Jorden og dens atmosfære med henblik på bl.a. klimaforskning og miljøovervåg-
ning.

Rumvejr. Programmet om rumvejr omfatter overvågning af solen, solvinden, strålingsbælter,
magnetosfæren og ionosfæren. Programmet skal sikre levering af rettidige og kvalificerede data,
information, tjenester og viden om rumvejret til f.eks. beskyttelse af rumbaseret infrastruktur. 

Bemandet rumfart. ESA er partner sammen med USA, Canada, Japan og Rusland i samar-
bejdet om drift og udnyttelse af Den Internationale Rumstation (ISS). Danmarks bidrag til drift
af rumstationen udgør ca. 0,9 pct. af ESAs andel, og udnyttelsen af rumstationen sker gennem
ELIPS (European Life and Physical Sciences Programme).

AURORA-programmet. Programmet omfatter udforskning af det nære solsystem, herunder
Månen og Mars. Danmark deltager kun i AURORA-programmets ExoMars-mission, der skal
gennemføres i samarbejde med Roscosmos.

Telekommunikation. ESAs telekommunikationsprogrammer skal forbedre medlemslandenes
konkurrenceevne i forhold til satellitkommunikationsmarkedet. Danmark deltager i den del af
telekommunikationsprogrammet, der omhandler forstudier, applikations- og teknologiudvikling
samt småsatellitter.

Navigation. ESA forbereder næste generation af det europæiske satellitnavigationssystem,
som kommer til at omfatte flere nye tjenester og applikationer til gavn for borgere og myndig-
heder. 

Løfteraketter. Løfteraketprogrammerne sikrer Europa uafhængig adgang til rummet og om-
fatter Ariane 5-raketten samt to mindre løfteraketter Soyuz og Vega. Danmark deltager primært
i delprogrammet til udvikling af næste generation af løfteraketter.

Teknologiprogrammer mv. Med henblik på teknologiudvikling og forskning har ESA en
række teknologiprogrammer, der er rettet mod videnskabelige, teknologiske- og anvendelsesori-
enterede missioner.

19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til de årlige udgifter for bl.a. danske repræsentanter i internationale råd

og udvalg, til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, til medlemsbidrag, medfi-
nansiering af projektkoordinering og sekretariatsfunktioner, herunder rejser og deltagelse i EU-
REKA-møder mv., samt til medfinansiering af forberedelse til deltagelse i fælleseuropæiske
forskningsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.15.03.11. Inter-
nationale Samarbejdsprojekter og § 19.17.04.31. Internationale forsk-
ningssamarbejder med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksi-
sterende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor
samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte
nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie
Forskningsråd og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk
og anden international forskning.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 214,7 234,7 271,0 262,4 242,5 222,1 221,7

11. Internationale Samarbejdsprojek-
 ter

Udgift ................................................... -4,2 0,0 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,1 0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -6,3 -0,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3

13. Danske repræsentanter i interna-
tionale råd og udvalg
Udgift ................................................... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

15. Internationale forskningssamar-
 bejder

Udgift ................................................... 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 -0,2 - - - - -

16. Forberedende arbejde til delta-
gelse i fælleseuropæisk og an-
den international forskning
Udgift ................................................... 11,5 25,3 20,0 19,7 19,6 14,2 13,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. årligt fra § 19.15.03.18.
Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til ESS-sekretariatet,
dog maksimalt svarende til sekretariatets faktiske omkostninger. Heraf
kan højst 2/3 af midlerne anvendes som lønsum.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks
bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti
under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes vareta-
gelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til
ESS.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.

BV 2.10.2 Bevillingerne på § 19.15.03.18. Danmarks bidrag til etablering af Eu-
ropean Spallation Source (ESS) kan forhøjes med indtægter fra aktie-
selskabet (ESS AB) med henblik på at genudmønte midlerne til det
europæiske infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt.
134 af 28. august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktie-
selskabet.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 11,5 25,2 20,0 19,7 19,6 14,2 13,9

18. Danmarks bidrag til etablering
af European Spallation Source

 (ESS)
Udgift ................................................... 203,4 205,3 213,5 215,0 215,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 139,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 63,9 205,3 213,5 215,0 215,0 200,0 200,0

19. Danmarks bidrag til etablering
af European Extremely Large

 Telescope (E-ELT)
Udgift ................................................... 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

20. Videns- og innovationssamfund
 (KIC)

Udgift ................................................... - - 29,5 19,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 29,5 19,7 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,1

I alt .................................................................................................................................. 5,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i løbet af 2015.

11. Internationale Samarbejdsprojekter
Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse af den danske
deltagelse i EUREKA-samarbejdet og til dækning af rejseudgifter i forbindelse med varetagelse
af den danske deltagelse i ESA-samarbejdet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling, jf. nedenfor:

Der kan ydes medfinansiering til sekretariatsfunktioner, projektkoordinering, afholdelse af
konferencer og informationsmøder, konsulentbistand og PR-aktiviteter mv. i tilknytning til EU-
REKA. Der kan endvidere af bevilling ydes medfinansiering til forprojekter i EUREKA-regi.
Forprojekterne skal have til sigte at stimulere dansk deltagelse i EUREKA-projekter, og initiativet
fremstår hermed som et markedsorienteret forsknings- og udviklingsmæssigt supplement til ord-
ninger rettet mod Horizon 2020.

Mio. kr. (2016-pl) 2016 2017 2018 2019

EUREKA ..................................................................................... 2,3 2,2 2,2 2,1
Rejseudgifter (ESA) .................................................................... 1,2 1,2 1,2 1,2

I alt............................................................................................... 3,5 3,4 3,4 3,3
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13. Danske repræsentanter i internationale råd og udvalg
Bevillingen kan anvendes til dækning af rejseudgifter i forbindelse med danske repræsen-

tanters deltagelse i internationale organisationer, organer og udvalg.

15. Internationale forskningssamarbejder
Bevillingen anvendes til dansk deltagelse i internationale forskningssamarbejder, herunder

dansk medlemsskab af COST Association. COST (European Cooperation in Science and Tech-
nology) blev stiftet i 1971 med det formål at fremme og koordinere europæisk forskningssamar-
bejde gennem etablering af tværnationale forskernetværk. Danmark har været medlem af COST
siden 1971 og tilsluttede sig i 2014 den nyoprettede COST Association, der er en implemente-
ringsstruktur for COST i Horizon 2020.

Bevillingen anvendes endvidere til dansk deltagelse i det europæiske fællesforetagende for
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) i forbindelse med den europæiske fu-
sionsforskning under Horizon 2020.

16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning
Bevillingen anvendes til ordningen EUopSTART med henblik på at fremme dansk deltagelse

i fælleseuropæiske og internationale forskningsprojekter mv., herunder især Horizon 2020. Ord-
ningen skal sikre danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra
bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod at
deltage i fælleseuropæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Ordningen yder med-
finansiering til ansøgningsforberedelse og oversættelse, forhandling af tilskudsaftaler samt læn-
gerevarende strategiske aktiviteter.

Ordningen er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 pct. for forskningsaktiviteter
finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Ordningen kan endvidere anvendes til at finansiere analyser af dansk deltagelse i EU's
forsknings- og innovationsprogrammer.

Der er afsat 10,1 mio. kr. i 2016, 10,2 mio. kr. i 2017 og 15,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2019 til EUopSTART-ordningen. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve
til forskningsinitiativer.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er kontoen reduceret med 0,2 mio.
kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.

18. Danmarks bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS)
Bevillingen anvendes som led i Danmarks bidrag til etableringen af den fælleseuropæiske

forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS). Den 3. april 2009 underskrev uddannelses-
og forskningsministeren en fælleserklæring med den svenske undervisningsminister om et
dansk/svensk værtskab af ESS. Det samlede danske bidrag udgør ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf.
akt. 82 af 24. april 2014. Aftalen indebærer, at ESS etableres som et Øresundsprojekt med loka-
liteter på begge sider af Øresund. ESS vil på den baggrund etablere et data- og softwarecenter
på Nørre Campus i København, der kommer til at beskæftige 60-65 forskere og teknikere. ESS
projektet overgik i 2015 fra at være et svensk aktieselskab med Danmark og Sverige som ejere,
til at være et europæisk infrastrukturkonsortium (ESS ERIC), der i henhold til akt. 134 af 28.
august 2014 overtager og viderefører aktiviteterne fra aktieselskabet (ESS AB). ESS ERIC udgør
rammen for det europæiske samarbejde om ESS.

Af bevillingen kan anvendes op til 2,0 mio. kr. årligt til ESS-sekretariatet (dog maksimalt
svarende til de faktiske omkostninger). ESS-sekretariatet skal sikre en effektiv koordinering af
den danske ESS-indsats og varetage de danske forpligtigelser i det europæiske samarbejde. End-
videre skal sekretariatet sikre kontakten til forskere og forskningsinstitutioner i Danmark samt
virksomheder, myndigheder og andre interessenter, der har interesse i opbygningen af ESS i
Øresundsregionen, således at danske forskere og forskningsmiljøer er parate til at benytte facili-
teten, når den er etableret. Projektet blev igangsat med akt. 122 af 16. april 2010, hvor der blev
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afsat 36,0 mio. kr. fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur, der indgår i Danmarks samlede
bidrag til ESS.

Bevillingsprofilen for det danske bidrag til etablering af ESS i perioden 2012-2022 forventes
at fordele sig således:

19. Danmarks bidrag til etablering af European Extremely Large Telescope (E-ELT)
Af bevillingen afholdes det danske tilskud til konstruktionen af European Extremely Large

Telescope (E-ELT) ved European Southern Observatory (ESO).
I forbindelse med konstruktionen af E-ELT bidrager medlemslandene i ESO med et tilskud

til konstruktionen af E-ELT. Tilskuddet fordeles over en 10-årig periode indtil 2022. Det danske
bidrag til konstruktionen udgør 2 pct., jf. akt. 76 af 11. april 2013.

Tilskuddet til konstruktionen er finansieret af Københavns Universitet, Aarhus Universitet
og Danmarks Tekniske Universitet, som udgør de primære danske brugere af E-ELT. Der er
overført følgende beløb til kontoen:

Bemærkninger: Pris- og løn regulering på kontoen er opført under Københavns Universitets bidrag. 

20. Videns- og innovationssamfund (KIC)
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) har i 2014 åbnet to udbud af vi-

dens- og innovationssamfund (KIC), som muliggør dansk deltagelse. Midlerne kan anvendes til
tilskud til danske aktører, der deltager som konsortieleder eller som leder af et co-location center
i de udvalgte KICs. Midlerne kan også anvendes til understøttelse af andre initiativer, der fremmer
dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon2020.

19.15.04. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i
Halden (Lovbunden)

Danmark har indgået Agreement of 11th June 1958 on the Joint Operation of the Halden
Boiling Water Reactor, og aftalen er herefter løbende fornyet i 1-4-årige intervaller.

Mio. kr. (2016-pl) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt

Dansk bidrag til
ESS 26,4 212,1 211,9 215,0 215,0 215,0 200,0 200,0 199,9 199,9 187,9 2.083,1

Mio. kr. (2016-pl) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

§ 19.22.01. Københavns Universitet............................. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
§ 19.22.05. Aarhus Universitet ..................................... 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet ................ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

I alt ................................................................................. 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuro-
pæiske eksperimenter ved norsk
reaktor i Halden
Udgift ................................................... 3,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

10. Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden
Bevillingen anvendes til samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project.

Danmarks deltagelse omfatter udvikling af metoder til integreret miljø- og risikomanagement
under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til ana-
lyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed. Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen
af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af
koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet admini-
streres af Danmarks Tekniske Universitet.

19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til nye forskningsprogrammer:

§ 19.17.04. Andre programaktiviteter
§ 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde
§ 19.17.08. Øvrige programaktiviteter

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.17. Nye forskningsprogrammer.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre Pro-
grammer til hovedkonti under § 19.22. Universiteter.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.17.04.31. Inter-
nationale forskningssamarbejder og § 19.15.03.11. Internationale Sam-
arbejdsprojekter med henblik på at kunne indgå nye og styrke eksiste-
rende samarbejdsaftaler om forskning og udvikling med lande, hvor
samarbejdet er begrænset. Endvidere er der mulighed for at igangsætte
nye aktiviteter i EUREKA-samarbejdet.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internatio-
nale Forskningssamarbejder til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds
uddelinger og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med henblik på at
medfinansiere internationale opslag.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forsk-
ningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning
med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.
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19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)
Der er afsat en bevilling til særskilte programaktiviteter. Bevillingen administreres af Styrel-

sen for Forskning og Innovation.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04. Andre pro-
gramaktiviteter vedrørende Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter,
innovationsmiljøer og innovationsnetværk til § 19.11.03. Styrelsen for
Forskning og Innovation med henblik på dækning af administrative
udgifter til forvaltning af programmer, gennemførelse af evalueringer
samt andre tidsbegrænsede opgaver, dog således at lønsumsstyrede be-
villinger ikke herved forhøjes.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.92. Innova-
tionsnetværk Danmark til § 19.22. Universiteter i forbindelse med tiltag
under samarbejde om innovation og videnspredning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er ikke omfattet af reglerne

om statens selvforsikring.
BV 2.6.1 Der kan af bevillingen under § 19.17.04.35. EliteForsk afholdes udgifter

til den årlige EliteForsk-konference, drift af hjemmesiden samt køb af
konsulentydelser i forbindelse med forberedelse og afholdelse af kon-
ferencen, jf. akt. 154 af 22. maj 2006.

BV 2.6.1 Der kan af bevillingen under § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Dan-
mark afholdes udgifter til uddeling af en prisopgave eller innovations-
pris med et samlet provenu på op til 300.000 kr.

BV 2.10.1 Bevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes som
indskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forsknings-
portal.

BV 2.10.1 Der kan af bevillingen afholdes følgeudgifter til fremme af de formål,
som er anført i anmærkningerne til § 19.17.04.90. Godkendte Tekno-
logiske Serviceinstitutter, § 19.17.04.91. Medfinansiering af innova-
tionsmiljøer og § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark.

BV 2.10.2 Bevillingerne på § 19.17.04.91. Medfinansiering af innovationsmiljøer
kan i indeværende finansår forhøjes med indtægter fra tilbageløb på
medfinansiering mv. under § 19.17.04.91. Medfinansiering af innova-
tionsmiljøer.

BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 683,1 752,8 699,4 696,7 695,2 660,7 525,8
Indtægtsbevilling ......................................... 36,5 50,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11. Registerforskning
Udgift ................................................... 9,9 9,7 9,8 9,6 9,4 9,5 9,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,9 9,7 9,8 9,6 9,4 9,5 9,3

15. Videreførelse af initiativer på
 Bornholm

Udgift ................................................... 5,9 5,8 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,8 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2

16. DDA-sundhed
Udgift ................................................... 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2

17. IKT-vækstmiljø
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

19. Forskningsformidling
Udgift ................................................... 8,4 9,2 7,7 7,4 7,2 7,1 6,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,5 1,6 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,7 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,6 7,7 7,7 7,4 7,2 7,1 6,8
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,1 - - - - - -

31. Internationale forskningssamar-
 bejder

Udgift ................................................... 20,4 23,3 17,4 17,0 17,2 4,9 4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,4 2,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,9 -1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 16,0 22,6 17,4 17,0 17,2 4,9 4,8

35. EliteForsk
Udgift ................................................... 12,1 9,5 9,8 9,8 9,8 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,4 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - -0,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,5 9,9 9,8 9,8 9,8 - -

46. Tilskud til Fonden for Entrepre-
 nørskab

Udgift ................................................... 9,9 -5,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 9,8 -5,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -

BV 2.10.5 Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning kan
der afholdes udgifter til drift af sekretariatet.

BV 2.10.5 Af bevillingen under § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbej-
der kan udbetales honorarer til et eksternt fagkyndigt panel, der bistår
med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til
internationale netværksaktiviteter.
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47. Dansk Center for Havforskning
Udgift ................................................... 6,5 - - - - 5,0 5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,5 - - - - 5,0 5,0

50. Grundtvigcenteret
Udgift ................................................... 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 - -

80. EURYI-programmet
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

81. NORFACE m.v.
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -

82. Analyser og vederlag til råd og
 udvalg mv.

Udgift ................................................... - 2,1 5,9 5,1 5,0 7,1 6,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,7 5,9 5,1 5,0 7,1 6,9

90. Godkendte Teknologiske Servi-
 ceinstitutter

Udgift ................................................... 325,4 324,3 327,3 320,3 320,3 320,3 259,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,0 2,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 321,4 322,0 327,3 320,3 320,3 320,3 259,6
Indtægt ................................................ 0,6 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 0,6 - - - - - -

91. Medfinansiering af innovations-
 miljøer

Udgift ................................................... 250,2 264,9 226,7 219,7 219,7 219,7 139,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 23,3 1,7 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 226,8 263,1 226,7 219,7 219,7 219,7 139,5
Indtægt ................................................ 35,8 50,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,2 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 3,1 4,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
59. Værdipapirer, afgang .................... 32,5 45,8 - - - - -

92. Innovationsnetværk Danmark
Udgift ................................................... 21,1 95,5 75,7 79,1 78,1 78,4 85,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 2,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 22,3 86,4 75,7 79,1 78,1 78,4 85,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,7 6,4 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 0,1 - - - - -

93. Open Science og forskningsinte-
 gritet

Udgift ................................................... - - - 9,8 9,8 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 9,8 9,8 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7
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Bemærkninger: Beholdningen på 1,5 mio. kr. vedrører § 19.17.04.31. Internationale forskningssamarbejder. Beholdningen
på 0,2 mio. kr. vedrører § 19.17.04.82. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv. Be holdningen forventes anvendt i
2016.

11. Registerforskning
Initiativet er oprettet med henblik på at styrke dansk registerforskning. Midlerne anvendes til

at videreføre forskerserviceenhederne hos Danmarks Statistik og Statens Serum Institut.

15. Videreførelse af initiativer på Bornholm
Bevillingen anvendes til videreførelse af initiativer på Bornholm og udmøntes af uddannelses-

og forskningsministeren efter indstilling fra Bornholms VækstForum.
Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er kontoen reduceret med 0,1 mio.

kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017, 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019.

16. DDA-sundhed
DDA-Sundhed under Dansk Data Arkiv registrerer og arkiverer sundhedsvidenskabelige data

med henblik på at effektivisere og kvalificere datagrundlaget for sundhedsforskningen.

19. Forskningsformidling
Af underkontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til aktiviteter, der har til hensigt at

formidle forskning og innovation og øge borgernes interesse for områderne, såsom Forskningens
Døgn og Forskningskommunikationsprisen.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er kontoen reduceret med 0,2 mio.
kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.

Forskningens Døgn
Tilskuddet kan anvendes til afholdelse af Forskningens Døgn og til udvikling af flere kon-

cepter og aktiviteter mv. i forbindelse hermed. Forskningens Døgn med tilhørende aktiviteter har
til formål at engagere og bringe borgerne i kontakt med forskning og innovation. Der kan af be-
villingen afholdes udgifter til køb af konsulentydelser mv. i forbindelse med eksempelvis udvik-
ling, organisering og markedsføring. Bevillingen kan endvidere anvendes til medfinansiering af
lokale arrangørers udgifter i forbindelse med afholdelse af lokale arrangementer. Op til 0,3 mio.
kr. af midlerne til Forskningens Døgn kan anvendes til præmier til projektkonkurrencer og lig-
nende.

Forskningskommunikationsprisen
Af bevillingen kan uddeles Forskningskommunikationsprisen på 0,1 mio. kr. og afholdes

udgifter i forbindelse med uddeling af prisen, f.eks. opsøgende aktiviteter, konferencer og andre
typer af formidling, betjening af bedømmelsesudvalg mv. Prisen er en hædersgave, der kan an-
vendes til personlige formål. Formålet med Forskningskommunikationsprisen er at belønne og
stimulere forskere til at formidle og kommunikere deres forskning til den brede offentlighed.
Samtidig skal prisen bidrage til at skabe større fokus på og anerkendelse af forskeres populærvi-
denskabelige arbejde og anden formidlingsaktivitet, der falder uden for det traditionelle viden-
skabelige arbejde og undervisning. Forskningskommunikationsprisen uddeles af uddannelses- og
forskningsministeren efter åbent opslag og på baggrund af indstilling fra et fagkyndigt udvalg,
der vurderer de indsendte forslag.

Forskningsportalen
Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.vi-

denskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal.
Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere
forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores vidensamfund.
For at opnå mere interesse for forskning kan videnskab.dk bl.a. levere indhold til andre hjem-
mesider.
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Informationsvirksomhed om rummet
Som led i Danmarks internationale rumfartssamarbejde kan der af bevillingen afholdes ud-

gifter til oplysning, undervisning og efteruddannelsesaktiviteter om rummet, rumforskning og
rumfartsteknologi.

Formidlingsaktiviteter på polarområdet
Bevillingen anvendes til at støtte kommunikations- og formidlingsaktiviteter på det polare

område.

Forskerspirer
Bevillingen kan anvendes til at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter på

gymnasieniveau inden for alle fagområder over hele Danmark. Bevillingen kan desuden anvendes
til at uddele priser til årets forskerspirer og afholde udgifter i tilknytning til prisoverrækkelsen.
Bevillingen kan gives til et universitet. Ordningen kan samfinansieres med Undervisningsmini-
steriet.

Der budgetteres med følgende vejledende fordeling:

31. Internationale forskningssamarbejder
Internationaliseringspulje

Bevillingen kan anvendes til at understøtte og skabe bedre rammer og incitamenter for danske
forskere, studerende og virksomheders internationalisering.

Der kan ydes tilskud til initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innova-
tionsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedste og/eller mest per-
spektivrige videnmiljøer i udlandet, f.eks. Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydkorea, Tysk-
land og USA.

Initiativerne er samlet omkring tre hovedaktiviteter:
- Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og

innovation med lande, herunder offentlige udenlandske organer på områder, hvor begge
lande står stærkt.

- Indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet, der fremmer danske forsknings- og
innovationsmiljøers adgang til internationale forskningsnetværk og universiteter i topklasse.

- Gennemførelse af internationale innovations- og netværksaktiviteter på innovationscentre i
udlandet.

Midlerne kan anvendes til at understøtte bilaterale samarbejdsaftaler i form af støtte til for-
skermobilitet, herunder forsker- og ph.d.-stipendier, (med)finansiering af bilaterale forsknings-
og udviklingsprojekter, medfinansiering af forskningsfaciliteter i udlandet, medfinansiering af
konkrete forskningsprojekter på baggrund af internationale opslag i samarbejde med forsknings-
rådene, Internationalt Netværksprogram , rekrutterings- og mobilitetsinitiativer, varetagelse af
sekretariatsbetjening, netværksaktiviteter o.l. Midlerne kan også anvendes til finansiering af
eventuelt medlemsgebyr for deltagelse i forskningsnetværk og til finansiering af aktiviteter i for-
bindelse med innovationscentre i udlandet. Midlerne kan anvendes til udarbejdelse af informa-
tionsmateriale samt diverse udredninger, undersøgelser og rejser f.eks. i forbindelse med op-
dyrkning af nye samarbejder o.l. Midlerne kan desuden anvendes til honorarer til et eksternt

Mio. kr. (2016-pl) 2016 2017 2018 2019

Forskningens Døgn.............................................................. 4,1 3,9 3,9 3,9
Forskningskommunikationsprisen ....................................... 0,3 0,3 0,3 0,3
Forskningsportalen 2,4 2,4 2,3 2,0
Informationsvirksomhed om rummet.................................. 0,3 0,3 0,3 0,3
Formidlingsaktiviteter på polarområdet .............................. - - - -
Forskerspirer ........................................................................ 0,3 0,3 0,3 0,3

I alt....................................................................................... 7,4 7,2 7,1 6,8
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fagkyndigt panel, der bistår med at vurdere eksterne ansøgninger, f.eks. ansøgninger om støtte til
internationale netværksaktiviteter.

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til netværksaktiviteter ved innova-
tionscentrene. Midlerne er overført fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation i
2016-2017 og fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer i 2018-2019.

35. EliteForsk
EliteForsk-initiativet har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest

talentfulde forskere og skal bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som for-
sker. EliteForsk synliggør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser
og informationsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside.

Som led i projekt EliteForsk-initiativet afsættes en bevilling til EliteForsk-priser og Elite-
Forsk-stipendier. EliteForsk-priserne uddeles til yngre forskere (hidtil har det været op til 45 år)
i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 0,2 mio. kr. samt et forsk-
ningstilskud på 1,0 mio. kr. Priserne uddeles efter indstilling fra universiteter, statslige sektor-
forskningsinstitutioner eller private virksomheder, og de foreslåede kandidater bedømmes af Det
Frie Forskningsråd eller af et af rådet nedsat fagligt kompetent udvalg. EliteForsk-rejsestipendier
uddeles til de dygtigste og mest talentfulde ph.d.-studerende tilknyttet danske universiteter og
ph.d.-gradsgivende institutioner. Rejsestipendiet udgør 0,2 - 0,3 mio. kr., der skal anvendes til
udgifter relateret til studieophold ved nogle af de bedste forskningsmiljøer af højeste internatio-
nale klasse. Rejsestipendierne kan søges efter opslag af ph.d.-gradsgivende institutioner, og de
foreslåede kandidater bedømmes af Det Frie Forskningsråd eller af et af rådet nedsat fagligt
kompetent udvalg.

På den årlige EliteForsk-konference uddeler uddannelses- og forskningsministeren 5 Elite-
Forsk-priser og op til 20 EliteForsk-stipendier.

47. Dansk Center for Havforskning
Havforskningscenteret skal stimulere og styrke dansk havforskning. Centeret skal medvirke

til, at udnyttelsen af alle ressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret
samarbejde på tværs af alle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Cen-
teret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel danske som udenlandske skibe. Med
baggrund i en rammeaftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og Forsvarskomman-
doen og en samarbejdsaftale mellem Dansk Center for Havforskning og Forsvarskommandoen
kan centeret indgå projektaftaler med Forsvarskommandoen om etablering af forskningsplatforme
på forsvarets skibe samt indgå projektaftaler med havforskere og Forsvarskommandoen om eta-
blering og gennemførelse af konkrete havforskningsprojekter på forsvarets skibe. Centeret kan
med baggrund i en rammeaftale mellem Dansk Center for Havforskning og Marinehjemmeværnet
videreformidle ønsker om brug af Marinehjemmeværnets skibe til forskningsformål.

Der er overført 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 fra § 19.41.14. Pulje til forsknings-
infrastruktur til Dansk Center for Havforskning.

50. Grundtvigcenteret
Grundtvigcenteret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via

digitalisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervisning og
formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie.
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82. Analyser og vederlag til råd og udvalg mv.
Bevillingen anvendes til finansiering af overordnede evalueringer af forsknings- og innova-

tionssystemet og yderligere aktiviteter, der foregår i regi af Danmarks Forsknings- og Innova-
tionspolitiske Råd, dets sekretariat samt Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. End-
videre kan der af bevillingen finansieres vederlag til medlemmer og suppleanter af Udvalgene
vedrørende Videnskabelig Uredelighed og af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd,
og udgifterne til deres tjenesterejser.

Der er yderligere afsat 2,2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. årligt i perioden
2018-2019 til styrkelse af Udvalgenevedrørende Videnskabelig Uredelighed og Danmarks
Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsre-
serve til forskningsinitiativer.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er kontoen reduceret med 0,1 mio.
kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.

90. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
Af kontoen kan ydes tilskud og afholdes udgifter til Godkendte Teknologiske Serviceinsti-

tutter. Af bevillingen kan der medfinansieres aktiviteter fra netværk § 19.17.04.92.
Formålet med indsatsen er at styrke den teknologiske service i Danmark som grundlag for

udvikling og udnyttelse af teknologisk, ledelsesmæssig og markedsmæssig viden samt øget in-
novationsindsats i virksomhederne.

Der indgås resultatkontrakter med Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter om kompeten-
ceopbygning, udvikling af nye servicetilbud og generel videnformidling mv.

Styrelsen for Forskning og Innovation bevilger midler til institutterne på baggrund af resul-
tatkontrakter, strategier, økonomiske rapporteringer, faglige evalueringer, effektmålinger og ana-
lyser. Styrelsen følger løbende udviklingen inden for området og rådgiver uddannelses- og
forskningsministeren om den overordnede strategi og konkrete sager om teknologisk service.
Styrelsen kan i forbindelse hermed udarbejde analyser, effektmålinger, innovationsfremsyn og
forslag vedrørende udviklingen af den teknologiske service mv. Der kan i den forbindelse
iværksættes initiativer, der fremmer udviklingen af den teknologiske service. Op til 12,0 mio. kr.
af midlerne forventes i perioden anvendt til rådgivning og vejledning af danske opfindere, stu-
derende mv. via GTS-nettet.

Der er afsat 62,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 (2015-pl) med henblik på styrkelse af
den teknologiske service i Danmark.

91. Medfinansiering af innovationsmiljøer
Der ydes medfinansiering til godkendte innovationsmiljøer. Innovationsmiljøerne godkendes

af uddannelses- og forskningsministeren.
Innovationsmiljøerne kan yde medfinansiering til udvikling og bearbejdning af innovative

projektidéer. Midlerne kan endvidere anvendes til opsøgning af idéer fra forskningsmiljøer og
andre videnmiljøer, netværksopbygning samt kompetenceopbygning og administration i innova-
tionsmiljøerne.

De enkelte innovationsmiljøer kan tildeles op til 50 pct. af tilbageløbene på den medfinansi-
ering, der administreres af det pågældende innovationsmiljø til anvendelse i miljøet. Innova-
tionsmiljøet disponerer selv over denne del af tilbageløbene til anvendelse i innovationsmiljøet.
Midlerne kan anvendes til finansiering af innovative projektideer, opsøgning af idéer fra forsk-
ningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration i innovationsmiljø-
erne o.l.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til analyser, faglig bistand mv. med henblik på opfølg-
ning, tilsyn med og videreudvikling af innovationsmiljøerne og med henblik på at fremme sam-
spillet mellem viden- og forskningsmiljøer, finansieringskilder og erhvervslivet.

Endelig kan der af kontoen ydes medfinansiering til etablering af netværk eller lignende, der
kan fremme formidling af kapital og kompetence fra f.eks. såkaldte business-angels til mindre
virksomheder, herunder virksomheder fra innovationsmiljøerne.
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Der er afsat 84,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 (2015-pl) med henblik på at styrke
udvikling og bearbejdning af innovative projektidéer i innovationsmiljøerne.

92. Innovationsnetværk Danmark
Bevillingen anvendes til netværk mellem virksomheder og videninstitutioner inden for særlige

forsknings- og teknologiområder. Netværkene skal fremme relationer og dialog mellem de rele-
vante parter, matchmaking og åben innovation. Netværkene skal endvidere medvirke til bedre
spredning af viden og fælles koordinering vedrørende forskning og uddannelse.

Der etableres et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har
væsentlige forskningsmæssige og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles
aktiviteter - herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter - sikre en tættere og mere
direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, GTS-institutter
og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværkene skal danne basis for varige samar-
bejdsrelationer mellem parterne om forskning, udvikling og videnformidling. Netværkene kan
have et nationalt eller internationalt omdrejningspunkt.

Af bevillingen kan der ydes medfinansiering af innovationsnetværk med relevans for dansk
erhvervsliv samt tiltag, der styrker netværksexcellence efter europæisk ECEI standard og net-
værksledelse, innovationsnetværkenes aktiviteter, internationalisering og matchmaking med virk-
somheder, videninstitutioner og udenlandske klynger og netværk - herunder støttefunktionerne
Cluster Excellence Denmark og Enterprise Europe Network.

Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af European Cluster
Excellence Initiative, grænseoverskridende klynge- og netværkssamarbejde mv. Der kan endvi-
dere oppebæres indtægter fra kommuner, regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og In-
novation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for
Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter
vedrørende tilskudsmidler.

Der er yderligere afsat 32,0 mio. kr. i 2019 til styrkelse af netværkene. Midlerne er overført
fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

93. Open Science og forskningsintegritet
Bevillingen kan anvendes til drift og udvikling af Open Access-projekter til publikationer og

data samt analyser o. lign. inden for området Open Science. Bevillingen kan endvidere anvendes
til aktiviteter, der har til formål at fremme forskningsintegritet, herunder hvilke incitamenter der
vil kunne styrke integritet i forskning. Initiativet skal ses i sammenhæng med den danske kodeks
for integritet (Danish Code of Conduct for Research Integrity), som er under implementering i
forskningsmiljøerne.

19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde (Reservationsbev.)
Dansk e-Infrastruktur Samarbejde er oprettet ved akt. 70 af 19. april 2012. Dansk e-Infra-

struktur Samarbejde skal bidrage til, at dansk forskning sikres højt internationalt niveau på e-
Science-området samt sørge for, at danske universiteter og forskningsinstitutioner er forbundet
med indbyrdes netværksforbindelser af høj kapacitet og med tilsvarende netværksforbindelser i
udlandet. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde skal udvikle og levere e-Science- og e-Infrastruktur-
tjenester med henblik på løbende at opfylde dansk forskningsbehov på disse områder, herunder:

- Understøtte at dansk forskning har adgang til højkvalitetsnetværk, regnekraft, lagerkapacitet
mv.
- Formulere og udmønte strategier på området således, at der sikres bæredygtige løsninger

- Virke for, at e-Science udvikles og udbredes til alle former for forskning og uddannelsesak-
tiviteter, herunder virke for et hensigtsmæssigt offentligt-privat samarbejde
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- Understøtte uddannelses- og rådgivningsaktiviteter, herunder kompetenceudvikling på e-Sci-
ence området
- Facilitere internationale samarbejder, herunder at varetage dansk deltagelse i centrale inter-
nationale samarbejder på området
- Bidrage til sammenhæng mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på området med
henblik på at sikre effektiv ressourceudnyttelse og hensigtsmæssige tekniske og videnskabelige
løsninger

Udmøntningen af bevillingen sker under rådgivning fra en bestyrelse, som har ansvaret for,
at samarbejdet opfylder sit formål. Bestyrelsen bistås af et sekretariat, som placeres ved en af de
deltagende forskningsinstitutioner.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 65,1 62,8 66,3 66,0 65,7 65,7 65,4
Indtægtsbevilling ......................................... 49,8 47,8 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5

10. Computing og e-Science
Udgift ................................................... 15,3 15,0 14,8 14,5 14,2 14,2 13,9
45. Tilskud til erhverv ........................ 15,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 15,0 14,8 14,5 14,2 14,2 13,9

11. Højhastighedsnet
Udgift ................................................... 49,8 47,8 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 49,8 47,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8
Indtægt ................................................ 49,8 47,8 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra offentlige
institutioner, private eller fonde.

BV 2.10.2 Bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet er budgetteret med
balance mellem udgifter og indtægter. Udgifterne kan på bevillingsaf-
regningen nedskrives, såfremt indtægterne ikke svarer til den budgette-
rede indtægtsbevilling.

BV 2.10.5 Af bevillingen kan afholdes begrænsede udgifter til drift af sekretariat
samt efter gældende regler udbetales godtgørelse til bestyrelsens for-
mand og medlemmer samt formand og medlemmer af underudvalg og
styreenheder inden for en samlet ramme på 4,0 mio. kr.

BV 2.11.5 Der kan af bevillingen under § 19.17.06.11. Højhastighedsnet udbetales
tilskud til Danmarks Tekniske Universitet vedrørende driften af det
danske forskningsnet. Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes
at udgøre 19,7 mio. kr.
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11. Salg af varer .................................. 49,8 47,8 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,4

I alt .................................................................................................................................. 7,4
Bemærkninger: Beholdningen på 7,4 mio. kr. vedrører § 19.17.06.11. Højhastighedsnettet.

10. Computing og e-Science
Bevillingen skal anvendes til at indkøbe og sikre adgang til computerressourcer og -kompe-

tencer i Danmark og udlandet med henblik på at sikre dansk forskning tilstrækkelig regnekraft,
lagerkapacitet mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til opbygningen og driften af koordineret
dansk kompetenceopbygning, som skal understøtte bl.a. uddannelses- og rådgivningsaktiviteter
og gøre e-Science tilgængelig for alle danske forskningsmiljøer. Af bevillingen kan endvidere
afholdes udgifter til medlemskab af relevante internationale samarbejdsorganisationer for at skabe
adgang til store computerfaciliteter, datalagre, ekspertise mv.

11. Højhastighedsnet
Forskningens Højhastighedsnet (Forskningsnettet) forbinder de danske universiteter og

forskningsinstitutioner med højhastighedsinternet og sørger ligeledes for forbindelsen til interna-
tionale netværk. Forskningsnettet anvendes hovedsageligt til forskningsformål for de tilsluttede
institutioner, men vil i et vist omfang også blive anvendt til administrative og uddannelsesmæs-
sige formål. Forskningsnettet er fuldt brugerfinansieret.

Danmarks Tekniske Universitet driver efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet
det danske forskningsnet. Via Forskningsnettet etableres adgang til en række fælles tjenester,
herunder fælles fora og udviklingsværktøjer for avancerede læremidler mellem uddannelsesinsti-
tutionerne og den relevante forskning.

ad 11. Salg af varer. Beløbene vedrører betaling for ydelser fra universiteterne og andre forsk-
ningsinstitutioner.

19.17.08. Øvrige programaktiviteter (Reservationsbev.)
Der er afsat en bevilling til programaktiviteter. Bevillingen administreres af Uddannelses- og

Forskningsministeriet.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 4,1 4,1 - - - -

20. Klimaforskning i havstrømme
omkring Færøerne mv.
Udgift ................................................... 2,0 4,1 4,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 4,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 4,1 - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0
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Videregående uddannelser og forskning

Hovedområdet Videregående uddannelser og forskning omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.22. Universiteter
§ 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
§ 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser
§ 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
§ 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
§ 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

19.22. Universiteter (tekstanm. 161)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til de otte universiteter:

§ 19.22.01. Københavns Universitet
§ 19.22.05. Aarhus Universitet
§ 19.22.11. Syddansk Universitet
§ 19.22.15. Roskilde Universitet
§ 19.22.17. Aalborg Universitet
§ 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
§ 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
§ 19.22.45. IT-Universitetet i København

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.22. Universiteter.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden
for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Euro-
pæiske Universitetsinstitut, Firenze.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.15.03.18. Danmarks
bidrag til etablering af European Spallation Source (ESS) til hovedkonti
under § 19.22. Universiteter i forbindelse med universiteternes vareta-
gelse af forskningsopgaver og forskningsaktiviteter, som er relateret til
ESS.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.22.01. Københavns
Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Uni-
versitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Univer-
sitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, §
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universi-
tetet i København på op til 10,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01.
Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
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I henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015, har
et universitet til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste
internationale niveau inden for sine fagområder. Et universitet skal sikre et ligeværdigt samspil
mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og ud-
vikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til viden-
skabens metoder og resultater. Universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om
videnskabsetik. Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvik-
ling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bi-
drage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden-
og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og
tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Universitetet skal medvirke til at
sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående ud-
dannelser, der ikke er forskningsbaserede.

Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række af
bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje, jf. LB nr.
531 af 28. maj 2013, er fortsat i kraft.

Tilskuds- og budgetteringsprincipper
Uddannelses- og forskningsministeren yder tilskud til universiteternes samlede virksomhed

inden for de bevillinger, der er opført under de enkelte universiteters finanslovskonto. Universi-
teterne disponerer frit ved anvendelse af det samlede tilskud under ét og er ikke omfattet af løn-
sumsstyring.

I BEK nr. 598 af 8. marts 2015 om tilskud og revision mv. ved universiteterne præciseres
de vilkår, hvorunder tilskud ydes. Bekendtgørelsen indeholder desuden regler for regnskabsaf-
læggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler. Univer-
siteterne er omfattet af Budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner,
jf. universitetslovens § 19, stk. 5. Fravigelser af enkelte bestemmelser i Budgetvejledningen vil
fremgå af de særlige bevillingsbestemmelser, som er opført under de enkelte universiteter.

Universiteterne er selvforsikrende i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9.
december 2005 om selvforsikring i staten. Det fremgår af cirkulærets § 8, at der ved eller i hen-
hold til lov, herunder finanslov, ved aktstykke eller ved særskilt cirkulære kan være givet adgang
til forsikringstegning. For universiteterne er der følgende særlige hjemler på forsikringsområdet:

- I henhold til universitetslovens § 11, stk. 5, kan universiteterne afholde udgifter til sæd-
vanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

- I henhold til universitetslovens § 22, stk. 3, kan universiteterne afholde udgifter til ulyk-
kesforsikring for studerende, der er indskrevet ved universitetet.

- I henhold til universitetslovens § 30, stk. 5, skal universiteterne tegne skadesforsikring for
de bygninger, som universiteterne har eller har overtaget.

Universiteterne er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14. marts 2013
med senere ændringer, og afholder som følge heraf udgifter til erstatning og godtgørelse, admi-
nistrationsbidrag samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.

Tilskuddene til universiteterne er sammensat af forskellige komponenter og tildeles univer-
siteterne fordelt på hovedformål med tilknyttede aktiviteter, jf. oversigt.
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Universiteternes tilskud fordelt på hovedformål og tilknyttede aktiviteter

Bemærkninger: Tilskud til universiteternes forskning og uddannelse er inklusiv bidrag til kapitalformål, herunder husleje.

Uddannelse
Heltidsuddannelse

Heltidsuddannelse på universiteterne omfatter:
- Bacheloruddannelse, herunder uddannelse af professionsbachelorer
- Kandidatuddannelse
- Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)
Forskeruddannelse forudsættes finansieret over forskningstilskuddene og er beskrevet i af-

snittet om forskning. I nedenstående anvendes heltidsuddannelse som en fællesbetegnelse for
bachelor- og kandidatuddannelse. Desuden omfatter heltidsuddannelse i bevillingssammenhænge
også propædeutik på universiteterne.

Optag på universitetsuddannelser
Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark in-

den for sine fagområder. Udbud af nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes af ud-
dannelses- og forskningsministeren.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte maksimumrammer for tilgangen til ud-
dannelser, jf. universitetsloven § 4, stk. 5.

På områder med pladsrammer fastsættes optagelsestallet på det enkelte universitets hoved-
konto, og optagelsestallet kan ikke overskrides uden uddannelses- og forskningsministerens god-
kendelse.

Der er fastsat pladsrammer for uddannelserne til læge, tandlæge, dyrlæge, biomekanik og
journalist.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af
enkeltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittend-
ledighed.

Hovedformål Aktiviteter
Uddannelse - Heltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)

- Færdiggørelsesbonus, herunder studietidsmodellen
- Småfag
- Internationaliseringstilskud
- Friplads- og stipendiemidler
- Deltidsuddannelse (uddannelsestaxameter)

Forskning - Basisforskning
- Forskeruddannelse

Øvrige formål - Biblioteker
- Haver
- Museer
- Samlinger
- Propædeutisk undervisning
- Udenlandske lektorer
- Kapitalgrundtilskud
- Indvendig vedligeholdelse
- Andet

Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening

- Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for andre
ministerier
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Nedenstående tabeller for optagelsestal på uddannelsesgrad og uddannelsesområder indehol-
der oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse på universiteterne. Optagelsestallene til og
med 2014 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2015 og frem skønnet af Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra universiteterne.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesgrad

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelser på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesområder

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på universiteter

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bacheloruddannelserne på universiteterne uanset finansieringskilde.

Nedenstående tabel indeholder oplysningerne om universiteternes optag på både bachelor-
og kandidatuddannelser.

Optagelsestal (pr. 1. oktober 2014) på bachelor- og kandidatuddannelser

Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne uanset finansierings-
kilde.

Tilskud til heltidsuddannelse
Tilskud til heltidsuddannelse er aktivitetsafhængig og gives via:
- Uddannelsestaxameter

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.885 32.372 32.177 32.270 32.380
Bachelor .................................... 23.370 25.506 27.305 28.302 28.420 28.942 29.388 29.212 29.296 29.398
Professionsbachelor .................. 2.813 3.135 3.097 3.581 2.826 2.943 2.984 2.965 2.974 2.982

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.885 32.372 32.177 32.270 32.380
Naturvidenskabelige uddannelser 4.198 4.515 4.876 5.087 4.951 5.066 5.142 5.114 5.129 5.146
Tekniske uddannelser ............... 3.744 4.396 4.863 5.317 5.546 5.676 5.764 5.728 5.745 5.766
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser ......................................... 1.837 1.881 2.032 2.075 1.955 2.179 2.211 2.199 2.204 2.212
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser ......................................... 9.000 9.799 10.311 10.568 10.597 10.694 10.859 10.794 10.825 10.862
Humanistiske uddannelser........ 7.404 8.050 8.320 8.836 8.197 8.270 8.396 8.342 8.367 8.394

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.885 32.372 32.177 32.270 32.380
Københavns Universitet ........... 6.743 6.889 7.172 7.687 7.435 7.444 7.558 7.513 7.535 7.560
Aarhus Universitet .................... 6.746 7.050 7.244 7.383 7.166 7.236 7.347 7.303 7.324 7.350
Syddansk Universitet ................ 3.723 4.549 4.949 5.190 5.218 5.470 5.551 5.516 5.531 5.551
Roskilde Universitet ................. 1.526 1.599 1.668 1.682 1.783 1.796 1.823 1.813 1.818 1.823
Aalborg Universitet .................. 2.815 3.585 4.218 4.656 4.492 4.653 4.725 4.696 4.710 4.726
Copenhagen Business School... 2.655 2.763 2.745 2.821 2.740 2.775 2.817 2.800 2.809 2.818
Danmarks Tekniske Universitet 1.776 1.993 2.187 2.256 2.173 2.287 2.323 2.308 2.315 2.323
IT-Universitetet i København... 199 213 219 208 239 224 228 228 228 229

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 45.338 48.421 51.635 56.098 56.118 57.035 57.518 57.523 57.245 56.946
Bachelor .................................... 26.183 28.641 30.402 31.883 31.246 31.885 32.372 32.177 32.270 32.380
Kandidat .................................... 19.155 19.780 21.233 24.215 24.872 25.150 25.146 25.346 24.975 24.566
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- Færdiggørelsesbonus
- Takst pr. udvekslingsstuderende og studerende under udlandsstipendieordningen

Der ydes endvidere tilskud i medfør af småfagsordningen, jf. senere afsnit herom.

Taksterne er i forhold til 2015 påvirket af forrige års reguleringer.
Uddannelsestaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i forbindelse med 9.

fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.22. Universiteter er reduceret med i alt
8,9 mio. kr. årligt i 2016 og frem.

Uddannelsestaksterne og tilskud til udvekslingsstuderende er som følge af regeringens forslag
til finanslov for 2016 reduceret med 17,7 mio. kr. i 2018 og 408,6 mio. kr. i 2019, jf. regeringens
generelle omprioriteringsbidrag.

Puljen til færdiggørelsesbonus er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 re-
duceret med 160,6 mio. kr. i 2016, 325,8 mio. kr. i 2017, 453,2 mio. kr. i 2018 og 208,6 mio.
kr. i 2019, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

Uddannelsestaxameter
Hovedparten af tilskud til heltidsuddannelse fordeles via uddannelsestaxametre.
Der ydes en takst pr. årsstuderende. En årsstuderende er lig med bestået eksamensaktivitet

svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).
Der er indbudgetteret en videreførelse af forhøjelsen af takst 1 i 2018 på 5.000 kr. Midlerne

er placeret på § 19.23.05.65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser.
Takstforhøjelsen er betinget af øgede undervisnings- og vejledningstimer samt bedre forsker-
dækning.

Taksterne for heltidsuddannelse fremgår nedenfor.

Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2016-pl) 

Uddannelses- og forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye heltidsuddan-
nelser i ovenstående takstskala. Takstindplaceringen af de eksisterende uddannelser på universi-
teterne kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Nærmere krav til opgørelse af de ressourceudløsende uddannelsesaktiviteter fremgår af Sty-
relsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studie-
aktivitet og optagelsestal på universiteterne.

Ressourceudløsende årsstuderende danner grundlag for opgørelsen af tilskud baseret på ud-
dannelsestaxametre, hvor studieåret 2015/2016 vil være ressourceudløsende i 2016. Der er for
de enkelte universiteter angivet et skøn for tilskuddet til heltidsuddannelse på grundlag af uni-
versiteternes prognoser for aktiviteten i F- og BO-årene og de tilknyttede takster. I finansåret kan
der foretages efterreguleringer af taxameterbevillinger til uddannelse, der vedrører forudgående
finansår.

Af oversigten nedenfor fremgår de forventede aktiviteter og aktivitetsbaserede tilskud til
heltidsuddannelser på universiteterne fordelt på hovedområder årligt i perioden 2015-2019. For
årene 2009-2014 fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Takstskala Takst
Heltidstakst 1 44.300
Heltidstakst 2 63.700
Heltidstakst 3 93.100
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Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2016-pl)

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Posten Øvrige
uddannelser vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af øko-
nomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse år.
Differencer skyldes afrundninger.

Færdiggørelsesbonus
Færdiggørelsesbonus omfatter:
- En bachelorbonus, som udløses, når de studerende består en bacheloruddannelse inden for

normeret tid plus ét år.
- En kandidatbonus, som udløses, når de studerende består en kandidatuddannelse på nor-

meret tid.
De nærmere principper for opgørelse af antal færdiguddannede bachelorer og kandidater

samt opgørelse af gennemførelsestid fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myn-
dighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne.

På baggrund af universiteternes forventninger til antallet af studerende, der færdiggør deres
uddannelse i henhold til kravene i ordningen, er der beregnet vejledende takster for færdiggørel-
sesbonus i 2016. Taksterne følger den eksisterende takststruktur. Det vil sige, at der er tre takster
for henholdsvis bachelor- og kandidatbonus.

Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2016 i kr. (2016-pl) 

Bevillingen er rammestyret og udgør 775 mio. kr. i 2016 stigende til 1.013 mio. kr. i 2019,
jf. oversigten Heltidsuddannelse - Aktivitet og enhedsomkostninger nedenfor. På forslag til lov
om tillægsbevilling for 2016 fastsættes det endelige tilskud pr. institution, herunder de nye bo-
nusstørrelser, på grundlag af den faktiske færdiggørelsesaktivitet.

I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studie-
tidsgennemførelse fra april 2013, blev det aftalt, at en andel af puljen til færdiggørelsesbonus

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Heltidsuddannelser ................. 5.650 5.871 6.040 6.445 6.783 7.081 7.287 7.046 6.961 6.595
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................ 1.007 1.092 1.142 1.246 1.300 1.416 1.424 1.428 1.409 1.334
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser ........................................ 1.297 1.307 1.333 1.463 1.566 1.678 1.766 1.820 1.811 1.728
Sundhedsuddannelser .............. 798 810 814 839 867 882 896 900 888 840

Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser ......................................... 1.456 1.531 1.582 1.669 1.740 1.831 1.854 1.659 1.634 1.546
Humanistiske uddannelser ...... 1.092 1.131 1.169 1.228 1.310 1.356 1.347 1.239 1.219 1.147
Øvrige uddannelser ................. - - - - - -82 - - - -

B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Årsstude-
rende) ....................................... 81.044 85.861 91.224 96.930 103.757 110.282 114.429 116.873 117.825 118.114
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................ 10.389 11.508 12.552 13.698 14.643 16.099 16.611 16.920 17.076 17.093
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser ........................................ 12.535 13.169 13.952 15.022 16.375 17.741 19.140 19.998 20.334 20.561
Sundhedsuddannelser .............. 7.842 8.141 8.357 8.798 9.350 9.687 10.090 10.283 10.348 10.390
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser ........................................ 29.966 31.731 33.804 35.740 37.877 40.176 41.613 42.604 42.849 42.979
Humanistiske uddannelser ...... 20.312 21.312 22.559 23.672 25.512 26.579 26.976 27.067 27.217 27.093

Takstskala Bachelorbonus  Kandidatbonus
Takst 1 24.300 16.200
Takst 2 34.900 23.300
Takst 3 51.000 34.000
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gøres betinget af studietidsreduktion. I alt skal universiteterne reducere studietiden med i gen-
nemsnit 4,3 måneder i 2020. Ordningen indfases gradvis fra 2015, som det fremgår af oversigten
nedenfor.

Sektormål og beløb af puljen til færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietid (2016-pl)

I relation hertil fastsættes årlige institutionsspecifikke mål for reduktion af studietiden i pe-
rioden 2015-2020. Studietidsmålene er fastsat på baggrund af universiteternes studietidsoverskri-
delse i 2011. Målene fremgår af tabellen nedenfor.

Mål for reduktion af studietidsoverskridelsen, måneder (akkumuleret)

Bemærkninger: Årstal angiver finansåret for udmøntning. Udmøntningen vil bero på data om de studerendes faktiske
studietid året inden. Reduktionen måles i forhold til 2011. Aalborg Universitet har ikke krav til reduktion af studieti-
den, men overskridelse af studietiden på universitetet må ikke forøges med mere end tre måneder.

Hvis et universitet ikke lever op til studietidsmålet, reduceres universitetets tilskud fra fær-
diggørelsespuljen. En stigende procentdel af puljen til færdiggørelsesbonus vil være afhængig af
studietidsmålene. Procentdelen for finansåret fremgår af tabellen nedenfor.

Procent af udmøntning af færdiggørelsesbonus, der er betinget af studietidskrav

Bemærkninger: De angivne procentsatser for BO-årene er vejledende. Jf. ovenfor er alle universiteter, inkl. Aalborg
Universitet, omfattet af studietidskrav, men kun syv universiteter skal levere studietidsforbedringer. Andelen af fær-
diggørelsespuljen, som er betinget af studietidskrav, er derfor større end andelen, som er betinget af studietidsforbed-
ringer.

Internationaliseringstilskud
Der ydes en takst pr. udvekslingsstuderende. Udvekslingstilskuddet til danske og udenlandske

udvekslingsstuderende ydes til universiteterne, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum
tre måneders varighed og indgår i den udvekslingsstuderendes studieforløb. De nærmere prin-
cipper for opgørelse af antal udvekslingsstuderende og studerende på udlandsstipendieordningen
fremgår af Styrelsen for Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indbe-
retning af studieaktivitet og optagelsestal på universiteterne. Taksten pr. studerende udgør i 2016
i alt 4.700 kr.

Småfagsordningen
Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et

tilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag. Udover

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Samlet sektormål (måneder) 0,4 0,7 1,7 2,8 3,7 4,3

Beløb betinget af studietid (mio.
kr.) 83,4 165,4 371,7 609,3 801,3 944,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Københavns Universitet 1,3 2,5 3,8 5,1 6,3 7,6
Aarhus Universitet 0,8 1,6 2,4 3,2 3,9 4,7
Syddansk Universitet 0,5 1,0 1,6 2,1 2,6 3,1
Roskilde Universitet 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6
Aalborg Universitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Copenhagen Business School 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2
Danmarks Tekniske Universitet 0,6 1,1 1,7 1,9 2,2 2,4
IT-Universitetet 0,5 1,0 1,6 2,1 2,6 3,1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Procentdel betinget af studietid 12,7 26,8 62,8 100,0 100,0 100,0
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dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxametertilskud pr. årsstuderende, jf. afsnit
om heltidsuddannelse. Alene små fag, der har optag ét sted i landet, indgår i ordningen.

Puljen til småfagsordningen fordeles sådan, at universiteterne får et tilskud på 1,25 mio. kr.
pr. fag i ordningen.

Småfagsordningen evalueres hver tredje år for at sikre en tidssvarende ordning. Her vurderes
også, om universitetet har bidraget aktivt til prioriteringen af det enkelte småfag. Ordningen blev
evalueret i 2014.

I oversigten nedenfor ses de småfag, som indgår i ordningen.

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede bevillinger til uddannelsestilskud til universite-
terne, herunder også opgjort årligt pr. årsstuderende i perioden 2015-2019. For årene 2010-2014
fremgår de faktiske årlige aktiviteter og tilskud.

Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)

Bemærkninger: * Midlerne er placeret i puljer under § 19.23.05. Fællesbevillinger.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende afspejler bl.a. studenteroptagets fordeling på de tre taxame-
tersatser.

Friplads- og stipendieordningen for studerende fra lande uden for EU/EØS
Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der

gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kan-
didatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leve-
omkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med
helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et
beløb svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende regler om

Københavns Universitet Aarhus Universitet  Syddansk Universitet
 Eskimologi  Brasiliansk-portugisisk  Oldtidskundskab
 Finsk  Klassisk filologi
 Hebraisk  Moderne indisk
 Koreansk  Bosnisk/Serbisk/Kroatisk
 Nærorientalsk
 Old- og middelindisk (in-
dologi)
 Persisk
 Sydøstasiatisk
 Tibetansk

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uddannelsestilskud fra UDS
(mio. kr.) .................................. 6.318 6.644 6.683 6.932 7.294 7.707 7.867 7.905 7.844 7.410
Heltidsuddannelse ..................... 5.650 5.871 6.040 6.445 6.783 7.081 7.287 7.046 6.961 6.595
Færdiggørelsesbonus ................. 577 682 682 676 699 818 775 748 770 1.013
Udvekslingsstuderende ............. 55 57 57 55 56 52 49 49 49 47
Småfag ...................................... 17 17 18 18 18 18 17 17 17 16
Administrative effektiviseringer - - -129 -262 -262 -262 -261 -261 -261 -261
Reserve til HUM/SAMF .......... - - - - - - - 306 308 -
Eliteuddannelser* ...................... 19 17 15 - - - - - - -
Aktivitet
Heltidsuddannelse (Årsstuderen-
de) ............................................. 81.044 85.861 91.224 96.930 103.757 110.282 114.429 116.873 117.825 118.114
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.)** ............. 78,0 77,4 73,3 71,5 70,3 69,9 68,8 67,7 66,6 62,7
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statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddan-
nelse.

Der ydes et tilskud til hvert universitet til formålet.

Deltidsuddannelse
Deltidsuddannelse omfatter udbud af forskningsbaseret erhvervsrettet videregående uddan-

nelse med deltagerbetaling, jf. universitetslovens § 5. Deltidsuddannelse omfatter masteruddan-
nelse, anden efter- og videreuddannelse samt supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på
at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Derudover kan universiteterne udbyde godkendte
heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid, enkeltfag og fagspecifikke kurser. Uddannelsesaktivite-
terne kan tilrettelægges som teknologistøttet undervisning (fjernundervisning). Tilskud til del-
tidsuddannelse er som på heltidsuddannelse aktivitetsafhængig, baseret på antallet af årsstude-
rende og udløses ved erlæggelse af deltagerbetaling. Taksten pr. årsstuderende fremgår af ne-
denstående takstkatalog.

Taksterne er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 2 pct. årligt
i 2016 og frem, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag. 

Takstkatalog for deltidsuddannelse i kr. (2016-pl)

Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets hjemmeside www.ufm.dk.

Der ydes endvidere tilskud til vejledning ved udarbejdelse af uddannelsesplan og til afslut-
tende projekt i forbindelse med fleksibelt forløb. I lighed med øvrige aktiviteter på deltidsud-
dannelse opkræves deltagerbetaling herfor.

Takstkatalog for særlige kurser og takster i kr. (2016-pl)

Bevillinger til tilskud til efter- og videreuddannelser på masterniveau (deltidsuddannelser) er
opført under § 19.22. Universiteter. Bevillingerne til tilskud til efter- og videreuddannelser på
diplomniveau er opført under § 19.22 Universiteter og § 19.26. Åben Uddannelse og øvrige efter-
og videreuddannelser.

Af nedenstående oversigt fremgår de forventede aktiviteter og bevillinger til deltidsuddan-
nelse for årene 2015-2019. For årene 2010-2014 fremgår de faktiske aktiviteter og tilskud.

Takstskala Takst
Deltidstakst 1 16.200
Deltidstakst 2 31.000
Deltidstakst 3 43.000

Hovedområde/uddannelse Undervisningstakst
Fagspecifikke kurser 16.200
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende 1.600
Afsluttende projekt ved fleksible forløb 31.000
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Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2016-pl)

Bemærkninger: Tabellen omfatter kun aktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Tilskud til del-
tidsuddannelse på diplomniveau ydes fra § 19.26.01. Åben uddannelse. Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra
2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem den daværende VK-regering, KL, Danske Regioner, LO og AC,
hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til lange videregående uddannelser, som udbydes som del-
tidsuddannelse.
Differencer skyldes afrundinger.

Af tabellen nedenfor fremgår de samlede årlige bevillinger til deltidsuddannelse, herunder
også opgjort pr. årsstuderende, i perioden 2015-2019. For årene 2009-2014 fremgår de faktiske
aktiviteter og tilskud.

Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2016-pl)

Bemærkninger: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem
den daværende VK-regering, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til
lange videregående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse. I perioden 2012-2014 inkluderer tilskuddet midler
afsat til afskaffelse af deltagerbetaling for studerende, der er indskrevet på et universitets suppleringskurser for at op-
fylde adgangskrav til en kandidatuddannelse efter reglerne om deltidsuddannelse.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Deltidsuddannelser i alt ......... 100 93 77 89 69 84 82 78 75 73
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................ 10 12 10 9 7 8 8 7 7 6
Tekniske uddannelser.............. 17 13 12 9 10 9 9 9 9 9
Sundhedsuddannelser .............. 12 10 7 8 7 8 8 7 7 7
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ........... 29 26 24 27 22 29 29 26 26 27
Humanistiske uddannelser ...... 31 32 23 35 23 30 28 29 26 24
Øvrige uddannelser ................. 1 - 1 1 - - - - - -

B. Aktiviteter (Årsstuderende)
Deltidsuddannelser i alt ......... 3.324 3.239 3.181 3.762 3.161 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................ 182 197 229 215 190 216 216 216 216 216
Tekniske uddannelser.............. 284 257 257 221 227 222 222 222 222 222
Sundhedsuddannelser .............. 228 214 166 213 171 213 213 213 213 213
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ........... 1.242 1.281 1.273 1.577 1.347 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738
Humanistiske uddannelser ...... 1.310 1.209 1.203 1.478 1.170 1.481 1.481 1.481 1.481 1.481
Øvrige uddannelser ................. 78 81 53 58 56 58 58 58 58 58

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Deltidsuddannelse (Tilskud
mio. kr.) ................................... 100 93 86 98 78 84 82 78 75 73
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 3.324 3.239 3.181 3.762 3.161 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.) ................. 30,2 29,1 26,9 26,4 24,6 21,7 20,7 19,9 19,1 18,6
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Aktivitetsændringer
Uddannelses- og forskningsministeren kan i henhold til tekstanmærkning nr. 8 på forslag til

lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede
konti i det omfang aktiviteten afviger fra det forudsatte. Tilskud til heltidsuddannelse, interna-
tionaliseringstilskud og tilskud til deltidsuddannelse er aktivitetsafhængige og omfattet af be-
myndigelsen. Bevillinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret.

Forskning
Basismidler til forskning

Tilskuddet til forskning er bl.a. fastsat ved fremskrivning af tidligere års tilskud. Derudover
fordeles basismidler til forskning tilført siden 2010 på grundlag af en fordelingsmodel. Modellen
består af følgende parametre med tilhørende vægte:

- Universiteternes uddannelsestilskud (vægt 45 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler (vægt 20 pct.)
- Universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publicering (den bibliometriske forsk-

ningsindikator) (vægt 25 pct.)
- Universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.-studerende (vægt 10 pct.)

Af oversigten nedenfor fremgår de samlede basismidler til forskning afsat på § 19.22. Uni-
versiteter og § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet. Bevillingerne til forskning er inklusiv
bidrag til administration samt kapitalformål. Som det fremgår, er hovedparten af midlerne placeret
på de enkelte finanslovskonti under § 19.22. Universiteter. Derudover er der afsat midler til
forskning under § 19.23.05.50. Omstillingsreserven med henblik på senere udmøntning.

Forskningsmidler på universitetsområdet, mio. kr. (2016-pl)

Ph.d.-uddannelse (forskeruddannelse)
En række ph.d.-stipendier finansieres af eksterne tilskudsgivere. De vejledende uddannelses-

takster for eksternt finansieret ph.d.-uddannelse er følgende:

Øvrige formål
Forskningsbiblioteker

Ved universiteterne (dog ikke IT-Universitetet) er der forskningsbiblioteker, som er omfattet
af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013. IT-Univer-
sitetet har indgået en samarbejdsaftale med forskningsbiblioteket på Danmarks Tekniske Univer-
sitet. På Københavns Universitet og Aarhus Universitet er der forskningsbiblioteker, som hører
under Kulturministeriet. Det drejer sig om Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket. Forsknings-
bibliotekerne er ikke blot interne universitetsbiblioteker, men de har ifølge biblioteksloven for-
pligtelser, herunder pligt til at deltage i det almindelige lånesamarbejde. Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets tilskud til forskningsbibliotekerne indgår i universitetets tilskud til øvrige for-

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Forskningsmidler på § 19.2... 7.905 8.443 8.504 8.592 8.589 8.600 8.526 8.527 8.527 7.823
§ 19.22. Universiteter ............... 7.905 8.443 8.504 8.592 8.589 8.593 8.526 8.527 8.527 7.364
§ 19.23.05.50. Omstillingsreser-
ve ............................................... - - - - - 7 - - - 459

Uddannelsesområde Ph.d.-uddannelsestakst (2016-pl)
SUND, TEK og NAT 156.300 kr.
HUM og SAMF 104.200 kr.
Overheadsats 44 pct.



§ 19.22. 81

mål, jf. universitetslovens § 19. og § 21. Det er hermed det enkelte universitet, der prioriterer
biblioteksopgaverne sammen med universitetets øvrige opgaver, jf. universitetslovens § 21, stk.
1.

Under øvrige formål indgår endvidere et kapitalgrundtilskud til dækning af huslejeudgifter
til biblioteker, museer mv.

Universiteternes bygninger
SEA-ordningen

Universiteterne, er omfattet af den statslige huslejeordning (SEA), jf. dog nedenfor vedrø-
rende Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen.

Den statslige huslejeordning indebærer, at universiteterne indgår lejekontrakter med og beta-
ler husleje til Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed, jf. § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger for brug af statens ejendomme. Ordningen in-
debærer tillige, at institutionerne har frit leverandørvalg på bygningsområdet.

Universiteternes bevillinger til uddannelse og forskning mv. er inklusiv bidrag til kapitalfor-
mål, herunder husleje.

Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er ikke
omfattet af den statslige huslejeordning. Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
School - Handelshøjskolen modtager taxametertilskud som universiteter, der er omfattet af den
statslige huslejeordning. Risø, som hører under Danmarks Tekniske Universitet, er omfattet af
den statslige huslejeordning.

Andre aktiviteter på universiteterne
Universiteterne har en række andre aktiviteter/indtægtskilder end dem, hvortil der ydes tilskud

fra § 19.22. Universiteter. Disse omfatter:
- Indtægtsdækket virksomhed, herunder indtægter ved salg til studerende, udlejning af lo-

kaler o.lign.
- Tilskudsfinansieret forskning, finansieret af forskningsrådsmidler, Grundforskningsfonden,

Danmarks Innovationsfond, EU-forskningsmidler, private virksomheder, regioner, kom-
muner, private fonde og andre finansieringskilder.

- Tilskudsfinansieret aktiviteter, dvs. ikke-kommercielle aktiviteter, der er naturlige udlø-
bere af den ordinære virksomhed og finansieres af indtægter.

- Forskningsbaseret myndighedsbetjening, som efter aftale og mod betaling udføres for
forskellige fagministerier.

- Tilskud til forskellige uddannelsesformål mv., herunder uddannelsestilskud fra § 20. Mi-
nisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og tilskud fra EU til uddannelsespro-
grammer.

- Herudover kan universiteterne modtage donationer til formål, som ligger inden for eller i
forlængelse af universitetets formål.

Samlet virksomhedsoversigt
Af nedenstående oversigt fremgår de samlede aktiviteter, tilskud og indtægter for universiteter

mv. under § 19.22. Universiteter. For årene 2010-2014 fremgår de faktiske aktiviteter, tilskud og
indtægter. For årene 2015-2019 fremgår de forventede aktiviteter, tilskud og indtægter.
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Virksomhedsoversigt (2016-pl)

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universite-
ter.

Bemærkninger til virksomhedsoversigten
Uddannelsestilskud
Ad Heltidsuddannelse omfatter taxametertilskud til bachelor- og kandidatuddannelse, inklusiv

midler til elitebonus i 2010, 2011 og 2012, som er afsat med Aftale mellem regeringen og
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Konservative Folkeparti om
udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

Ad Færdiggørelsesbonus omfatter tilskud, som udløses, når studerende på heltidsuddannelse op-
når en bachelorgrad på normeret tid plus ét år, samt tilskud for studerende som opnår en
kandidatuddannelse på normeret tid. Fra 2015 til 2020 gøres en del af færdiggørelsesbonussen
betinget af en studietidsreduktion på i gennemsnit 4,3 måneder i 2020.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 25.331 26.146 26.592 27.356 27.577 28.254 28.404 28.338 28.290 26.966
Tilskud i alt UDS .................. 15.596 16.333 16.191 16.487 16.831 17.253 17.318 17.013 16.913 15.589
Uddannelsestilskud fra UDS 6.467 6.782 6.817 7.084 7.424 7.843 7.998 7.725 7.655 7.526
Heltidsuddannelse ................. 5.650 5.871 6.040 6.445 6.783 7.081 7.287 7.046 6.961 6.595
Færdiggørelsesbonus ............ 577 682 682 676 699 818 775 748 770 1.013
Udvekslingsstuderende ......... 55 57 57 55 56 52 49 49 49 47
Småfag .................................. 17 17 18 18 18 18 17 17 17 16
Fripladser og stipendier........ 68 62 63 54 52 52 49 48 44 43
Deltidsuddannelse ................. 100 93 86 98 78 84 82 78 75 73
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -129 -262 -262 -262 -261 -261 -261 -261

Basistilskud fra UDS ........... 9.129 9.551 9.374 9.403 9.407 9.410 9.320 9.288 9.258 8.063
Forskning .............................. 7.905 8.443 8.504 8.592 8.589 8.593 8.526 8.527 8.527 7.364
Kapitaltilskud ........................ -45 -67 -66 -65 -64 -63 -60 -57 -55 -54
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 9 23 23 23 23 22 21 20 19 19
Øvrige formål ....................... 1.260 1.152 913 853 859 858 833 798 767 734

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 9.735 9.813 10.401 10.869 10.746 11.001 11.086 11.325 11.377 11.377

Øvrige uddannelsestilskud mv 351 342 407 394 366 370 320 322 323 323
Tilskudsfinansieret forskning 5.802 6.079 6.468 6.697 6.950 7.323 7.485 7.727 7.786 7.786
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 900 872 833 843 816 785 761 747 739 739
- heraf forskning................... 597 587 569 588 569 548 538 528 524 524
Driftsindtægter ...................... 2.319 2.175 2.298 2.501 2.209 2.144 2.186 2.194 2.192 2.192
Andre tilskud ........................ 363 345 395 434 405 379 334 335 337 337

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 81.044 85.861 91.224 96.930 103.757 110.282 114.429 116.873 117.825 118.114
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 3.324 3.239 3.181 3.762 3.161 3.928 3.928 3.928 3.928 3.928
Udvekslingsstuderende (Antal) 10.480 11.178 11.105 10.935 13.411 10.908 10.596 10.744 10.865 10.958
Færdiggørelsesbonus Bachelor 13.438 12.983 13.766 15.349 16.583 17.004 17.688 17.692 17.838 17.838
Færdiggørelsesbonus Kandidat 4.955 5.143 5.390 5.457 6.191 6.132 6.828 7.114 7.128 7.128

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 29.965 30.625 32.141 33.370 33.971 34.416 34.660 34.734 34.739 34.739
Almindelig virksomhed........... 22.365 22.854 23.966 25.007 25.251 25.376 25.443 25.356 25.137 25.137
Indtægtsdækket virksomhed.... 561 490 509 523 510 543 544 537 543 543
Retsmedicinske undersøgelser 289 293 282 269 265 263 260 259 258 258
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 6.464 6.730 7.055 7.246 7.691 7.966 8.148 8.315 8.532 8.532
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 286 258 329 325 254 268 265 267 269 269
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Ad Udvekslingsstuderende omfatter tilskud til universiteterne i forbindelse med international stu-
denterudveksling.

Ad Småfag omfatter uddannelsestilskud med henblik på udbud af undervisning inden for en række
små humanistiske fag. Udover dette tilskud ydes der til disse fag også almindeligt taxame-
tertilskud pr. årsstuderende. På nuværende tidspunkt modtager Københavns Universitet,
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet et tilskud til udbud af småfag.

Ad Friplads- og stipendier omfatter tilskud til universitetet med henblik på, at universiteterne
inden for dette tilskud kan tildele hele eller delvise fripladser med eller uden stipendier til
visse udenlandske studerende, der gennemfører en del af eller en hel uddannelse.

Ad Deltidsuddannelse omfatter taxametertilskud til deltidsuddannelse.
Ad Administrative effektiviseringer omfatter effektivisering af universiteternes administration, jf.

Aftale om genopretning af dansk økonomi.

Basistilskud
Ad Forskning omfatter basismidler til forskning, herunder tilskud til forskeruddannelse.
Ad Kapitaltilskud indgår som følge af overheadreformen i bevillingerne til forskning og uddan-

nelse mv. Der henstår dog bevillinger til overgangsordningen og indfasning af nye byggerier
til og med 2010. Ligeledes henstår en negativ bevilling på ca. 60 mio. kr. opført under ka-
pitaltilskud, svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevilling i forbindelse
med, at DTU overtog deres bygninger til 50 pct. af vurderingen (jf. anmærkningerne til lov
nr. 1265 af 20. december 2000 om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til
selveje).

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud til udførelse af en række myndig-
hedsopgaver, som udføres for Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Miljø- og Føde-
vareministeriet.

Ad Øvrige formål omfatter tilskud til biblioteker, museer, samlinger og haver mv. samt tilskud
til udenlandske lektorer, propædeutisk undervisning og undervisnings- og behandlingsklinik-
ker på dyrlæge- og tandlægeområdet. Derudover indgår tilskud til samarbejde mellem uni-
versiteterne om edb-systemer til brug for studieadministrationen og økonomistyring.
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Øvrige tilskud og indtægter
Ad Øvrige uddannelsestilskud mv. omfatter primært taxameterbevillinger opført under § 19.25.

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser og § 19.26.
Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse og § 20. Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling.

Ad Tilskudsfinansieret forskning omfatter tilskud fra forskningsrådssystemet, Grundforsknings-
fonden, Danmarks Innovationsfond, EU, private bidragsydere m.fl.

Ad Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter tilskud fra andre ministerier til forskning og
myndighedsbetjening.

Ad Driftsindtægter består af indtægter ved deltagerbetaling for deltidsuddannelse, ved salg til
studerende, ved udlejning af lokaler, ved salg af retsmedicinske ydelser og ved indtægts-
dækket virksomhed i øvrigt.

Ad Andre tilskud består af tilskud fra eksterne kilder f.eks. fra EU til uddannelsesprogrammer
mv.

Personaleforbrug
Universiteterne er ikke omfattet af lønsumsstyring. Af årsværksoversigten i virksomheds-

oversigten fremgår det faktiske forbrug af årsværk årligt i perioden 2010-2014. Uddannelses- og
Forskningsministeriet har fremskrevet det forventede forbrug af årsværk for F- og BO-årene.

Universiteternes stillinger i de særlige lønrammer
I tabellen nedenfor er angivet universiteternes stillinger i de særlige lønrammer fordelt på

stillingskategorier. Stillinger i de særlige lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillings-
kontrol, jf. Budgetvejledning 2014, afsnit 2.5.3.

Universiteternes stillinger i særlige lønrammer
KU AU SDU AAU RUC CBS DTU ITU Pulje I alt

Rektor Lr. 40 1 1
Lr. 39 1 1 1 1 1 1 1 7

Dekan og Lr. 39 3 2 5
Prorektor Lr. 38 9 11 7 4 1 2 34

Lr. 37 1 1
Institutleder Lr. 37 38 10 22 19 6 3 21 1 20 140
Direktør, Lr. 39 1 2 1 3 7
Vicedirektør
og

Lr. 38 2 4 2 5 13

sektorchef Lr. 37 1 1 1 3
Universitets- Lr. 39 1 1 2
direktør og Lr. 38 1 3 1 1 1 1 1 9
Administrator Lr. 37 1 1 2
AdministrativeLr. 38 1 3 7 11
Stillinger Lr. 37 21 18 7 7 3 3 14 1 74
Professor Lr. 38 95 62 27 27 13 17 31 2 274
Andre faglige Lr. 38 2 2
Stillinger Lr. 37 15 37 7 5 1 1 24 90
I alt stillinger 192 154 74 66 26 29 108 6 20 675
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Den samlede ramme til dekaner/prorektorer er på 40 stillinger. Herudover er der oprettet 1
midlertidig stilling. Rammen for dekan/prorektorstillinger er betinget af nedlæggelse af 4 direk-
tørstillinger i lønramme 38/39. Stillingerne nedlægges ved ledighed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået mulighed for at oprette op til 140 institutle-
derstillinger i lønramme 37. Professorer i lønramme 38, som er overgået til institutlederstillinger,
er i tabellen opført som professorer.

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201,
203 og 206) (Selvejebev.)

Københavns Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015.
Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet består af seks fakulteter: Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Til universitetet hører en skole for klinikassi-
stenter og tandplejere samt Skovskolen.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske un-
dersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet
klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for
kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere
ændringer.

Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Eskimologi, finsk, hebraisk, koreansk,
nærorientalsk, old- og middelalderindisk, persisk, sydøstasiatisk og tibetansk.

Universitetet har en række forskningsbiblioteker, som er omfattet af biblioteksloven.
Under universitetet hører Den Arnamagnæanske Samling, der udfører opgaver i tilknytning

til restaurering og digitalisering af de håndskrifter og arkivalier, der forbliver i Danmark, jf. lov
nr. 194 af 26. maj 1965.

Niels Bohr Arkivets vedtægter er fra 2012 ændret, således at arkivet er en integreret del af
universitetets finanslovsparagraf. Niels Bohr Arkivets formål er at bevare og konservere dets
samling af Niels Bohrs breve og manuskripter.

Under universitetet hører nedenstående museer med videnskabelige samlinger mv.: Medicinsk
Museion, Veterinærhistorisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum (Botanisk Have og
Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum). Museerne har offentligt tilgængelige udstil-
linger og anvendes i universitetets undervisning og forskning.

Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen fast-
sættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedi-
cinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte
betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retsgenetiske
undersøgelser, hovedsageligt i forbindelse med faderskabs- og kriminalsager, retskemiske under-
søgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner
og ligsyn. De retsgenetiske undersøgelser omfatter hele landet, ligesom blodanalyser i trafiksager
også omfatter hele landet.

Universitetet kan mod betaling varetage opgaver for Sundhedsstyrelsen vedrørende vurdering
og afprøvning af udenlandske uddannelser som læge eller tandlæge, herunder om disse kan si-
destilles med tilsvarende danske uddannelser.

Forskningscentret BRIC (Biotech Research & Innovation Centre) er etableret i henhold til
akt 146 af 23. februar 2000 og akt 140 af 21. maj 2003 og er en særlig forskningsenhed under
Københavns Universitet, jf. universitetslovens § 36. BRIC deltager i forpligtende forsknings- og
innovationssamarbejde med offentlige og andre forskningsinstitutioner samt erhvervslivet. BRIC
er omfattet af Københavns Universitets vedtægt.

Der udføres forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
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- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende opgaver i relation til fødevareøkonomi. Bevil-
lingen er opført på denne hovedkonto og svarer i 2016 til ca. 8,7 mio. kr. til myndigheds-
betjening.

- Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende blandt andet skovovervågningsopgaver. Bevil-
lingen er opført dels under § 24.71.03. Skov- og Landskabsopgaver og udgør ca. 4,5 mio.
kr. i 2016 til opgaver vedrørende skovovervågning, dels på denne hovedkonto og udgør
ca. 13,6 mio. kr. i 2016 til generel myndighedsbetjening.

Opgaver relateret til den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastsættes nærmere i af-
tale mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Folketingets Finansudvalg har ved akt 148 af 22. juni 2006 tilsluttet sig en samlet udviklings-
og moderniseringsplan for Københavns Universitets bygninger.

Københavns Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Københavns Universitet kan findes på www.ku.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene
2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-
2019.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannel-
sen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 11.654 11.994 12.638 13.426 12.987 13.122 13.234 13.187 12.990 12.830
Bachelor .................................... 6.743 6.889 7.172 7.687 7.435 7.444 7.558 7.513 7.535 7.560
Kandidat .................................... 4.911 5.105 5.466 5.739 5.552 5.678 5.676 5.674 5.455 5.270
heraf:
Medicin* ................................... 541 525 514 546 544 509 509 509 509 509
Tandlæge* ................................. 88 93 90 102 97 90 90 90 90 90
Dyrlæge* ................................... 187 176 247 186 183 200 200 200 200 200

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 7.981 8.142 8.257 8.480 8.345 8.515 8.514 8.540 8.483 8.067
Tilskud i alt UDS .................. 5.173 5.275 5.188 5.227 5.302 5.330 5.274 5.175 5.119 4.703
Uddannelsestilskud fra UDS 1.828 1.846 1.805 1.806 1.904 1.964 1.960 1.890 1.856 1.801
Heltidsuddannelse ................. 1.603 1.615 1.621 1.666 1.769 1.821 1.834 1.768 1.731 1.628
Færdiggørelsesbonus ............ 154 164 163 165 160 172 158 154 159 209
Udvekslingsstuderende ......... 15 16 15 15 17 13 12 12 12 12
Småfag .................................. 11 11 12 12 12 12 11 11 11 10
Fripladser og stipendier........ 20 18 17 15 14 14 13 13 12 12
Deltidsuddannelse ................. 25 22 19 18 17 17 16 16 15 14
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -42 -85 -85 -85 -84 -84 -84 -84

Basistilskud fra UDS ........... 3.345 3.429 3.383 3.421 3.398 3.366 3.314 3.285 3.263 2.902
Forskning .............................. 2.700 2.863 2.943 2.988 2.970 2.938 2.899 2.890 2.883 2.538
Kapitaltilskud ........................ 22 - - - - - - - - -
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 9 23 23 23 23 22 21 20 19 19
Øvrige formål ....................... 614 543 417 410 405 406 394 375 361 345

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 2.808 2.867 3.069 3.253 3.043 3.185 3.240 3.365 3.364 3.364

Øvrige uddannelsestilskud mv 72 76 90 90 79 78 78 76 75 75
Tilskudsfinansieret forskning 1.854 2.041 2.161 2.215 2.292 2.453 2.540 2.667 2.667 2.667
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Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 14,2 mio. kr. i 2016, 28,2 mio. kr. i 2017,
35,5 mio. kr. i 2018 og 41,3 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017,
1,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til udvekslingstuderende er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny
aktivitetsprognose.

Tilskud til forskning er forhøjet med 293,2 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 4,4 mio. kr. i 2018 og 101,3 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 32,7 mio. kr. i 2016, 67,0 mio. kr. i 2017,

93,4 mio. kr. i 2018 og 43,0 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,7 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til småfag reduceret med 0,6 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017,

0,8 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017, 0,9

mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til forskningsbaseret myndighedsbetjening reduceret med 0,4 mio. kr. i 2016, 0,8

mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 8,0 mio. kr. i 2016, 15,5 mio. kr. i 2017, 22,5

mio. kr. i 2018 og 36,8 mio. kr. i 2019.

Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Driftsindtægter ...................... 759 658 700 821 591 601 545 545 545 545
Andre tilskud ........................ 119 87 113 122 76 48 73 73 73 73

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 22.248 22.746 23.664 24.242 26.198 27.439 28.159 28.669 28.710 28.609
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 843 771 744 787 688 787 787 787 787 787
Udvekslingsstuderende (Antal) 2.934 3.198 3.079 2.982 4.007 2.600 2.617 2.676 2.702 2.702
Færdiggørelsesbonus Bachelor 3.174 2.966 3.209 3.581 3.877 3.769 3.849 3.941 3.996 3.996
Færdiggørelsesbonus Kandidat 1.166 927 834 928 942 802 838 850 857 857

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 9.188 9.277 9.367 9.570 10.030 10.073 10.117 10.162 10.207 10.207
Almindelig virksomhed........... 6.967 6.873 6.836 6.912 7.224 7.224 7.225 7.225 7.225 7.225
Indtægtsdækket virksomhed.... 32 28 24 26 29 29 29 29 29 29
Retsmedicinske undersøgelser 226 227 210 197 192 192 192 192 192 192
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 1.880 2.095 2.224 2.357 2.528 2.571 2.614 2.659 2.704 2.704
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 83 54 73 78 57 57 57 57 57 57
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Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.4.7 Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for
ordinær virksomhed.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinansiering.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene
norsk, svensk, islandsk og russisk.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrøren-
de uddannelse.

BV 2.11.1 Universitetet yder tilskud til Foreningen Studenterhuset og Det Danske
Institut i Damaskus.

BV 2.11.1 Universitetet yder støtte til sekretariatet for Global Biodiversity Infor-
mation Facility (GBIF).

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med den selvejende institution Forskerparken
Symbion.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-

ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 5.123,9 5.217,7 5.277,4 5.273,9 5.175,3 5.118,6 4.703,4

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 5.123,9 5.217,7 5.277,4 5.273,9 5.175,3 5.118,6 4.703,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5.123,9 5.217,7 5.277,4 5.273,9 5.175,3 5.118,6 4.703,4

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201,
203 og 206) (Selvejebev.)

Aarhus Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015.
Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fire hovedområder: Arts, Science and Technology, Health og Business
and Social Sciences. Til universitetet hører en skole for klinikassistenter, tandplejere og kliniske
tandteknikere.

Universitetet varetager inden for det odontologiske område blandt andet særlige kliniske un-
dersøgelses- og behandlingsopgaver. Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet
klinisk undervisning og forskning, jf. lov om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for
kliniske fag ved det lægevidenskabelige studium mv., jf. LB nr. 532 af 28. maj 2013 med senere
ændringer.

Under universitetet hører Videnskabshistorisk Museum (Steno Museet) og Antikmuseet.
Museerne har offentligt tilgængelige udstillinger og anvendes i universitetets undervisning og
forskning.

Universitetets forskningsbibliotek, AU Library, er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Brasiliansk-portugisisk, klassisk filo-

logi, moderne indisk og bosnisk/serbisk/kroatisk.
Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest, der er et uddannelses- og forskningssamar-

bejde om it-uddannelser og it-forskning mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og
Syddansk Universitet. Universitetet varetager administrative opgaver for It-vest. It-vest ledes af
en styregruppe, som består af fem erhvervsrepræsentanter og tre repræsentanter fra de deltagende
institutioner.

Universitet modtager et årligt tilskud til It-vest forskning og øvrige formål. Derudover råder
It-vest over et tilskud til forskeruddannelse, som indgår i forskningstilskuddet. De i It-vest-sam-
arbejdet deltagende institutioner får del i It-vests midler efter ansøgning til It-vests bestyrelse.

Aarhus Universitet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsenet m.fl. Betalingen
fastsættes på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de rets-
medicinske institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de
aftalte betalinger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemi-

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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ske undersøgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder
obduktioner og ligsyn.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende jordbrugsforskning. Bevil-

lingen er opført under § 24.33.03.10. Opgaver vedrørende jordbrugsforhold.
- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende miljøundersøgelser. Bevil-

lingen er opført under § 24.91.01. Miljøundersøgelser.
Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale mellem
universitetet og det pågældende ministerium.

Aarhus Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Aarhus Universitet kan findes på www.au.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2010-2014
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannel-
sen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 11.542 11.857 11.842 13.138 12.706 12.681 12.765 12.695 12.598 12.539
Bachelor .................................... 6.746 7.050 7.244 7.383 7.166 7.236 7.347 7.303 7.324 7.350
Kandidat .................................... 4.796 4.807 4.598 5.755 5.540 5.445 5.418 5.392 5.274 5.189
heraf:
Medicin* ................................... 464 464 469 477 466 448 448 448 448 448
Tandlæge* ................................. 68 73 70 73 72 60 60 60 60 60

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 6.018 6.200 6.226 6.297 6.327 6.501 6.459 6.417 6.439 6.108
Tilskud i alt UDS .................. 3.379 3.613 3.548 3.575 3.613 3.655 3.656 3.566 3.542 3.211
Uddannelsestilskud fra UDS 1.495 1.590 1.577 1.623 1.652 1.683 1.693 1.606 1.583 1.547
Heltidsuddannelse ................. 1.313 1.383 1.419 1.485 1.506 1.529 1.557 1.481 1.456 1.373
Færdiggørelsesbonus ............ 130 157 139 153 159 174 156 147 150 198
Udvekslingsstuderende ......... 11 10 11 11 12 10 10 10 10 9
Småfag .................................. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fripladser og stipendier........ 13 12 13 10 10 10 10 9 9 9
Deltidsuddannelse ................. 23 23 21 21 22 17 17 16 15 15
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -31 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62

Basistilskud fra UDS ........... 1.884 2.023 1.971 1.952 1.961 1.972 1.963 1.960 1.959 1.664
Forskning .............................. 1.736 1.878 1.836 1.842 1.855 1.870 1.862 1.863 1.866 1.575
Kapitaltilskud ........................ -3 - - - - - - - - -
Øvrige formål ....................... 151 145 135 110 106 102 101 97 93 89

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 2.639 2.587 2.678 2.722 2.714 2.846 2.803 2.851 2.897 2.897

Øvrige uddannelsestilskud mv 43 42 82 70 77 70 52 54 55 55
Tilskudsfinansieret forskning 1.549 1.533 1.608 1.627 1.593 1.716 1.720 1.767 1.820 1.820
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 496 456 424 420 412 404 388 380 372 372
- heraf forskning................... 262 234 218 223 219 215 206 202 198 198
Driftsindtægter ...................... 502 488 476 482 461 475 517 522 522 522
Andre tilskud ........................ 49 68 88 123 171 181 126 128 128 128

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 20.096 21.389 22.305 23.374 24.258 25.041 25.794 26.184 26.262 26.221
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Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017
og 1,8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2016, 9,1 mio. kr. i 2017,
11,7 mio. kr. i 2018 og 12,6 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017,
0,9 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til udvekslingstuderende er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny
aktivitetsprognose.

Tilskuddet til øvrige formål er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som
følge af øget bidrag til finansiering af European Extremely Large Telescope (E-ELT).

Tilskud til forskning er forhøjet med 229,0 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 3,7 mio. kr. i 2018 og 85,0 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 32,3 mio. kr. i 2016, 64,0 mio. kr. i 2017,

88,4 mio. kr. i 2018 og 40,7 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,6 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til småfag reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017,

0,6 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 1,0

mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 2,1 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017, 5,8 mio.

kr. i 2018 og 9,5 mio. kr. i 2019.

Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 852 884 859 865 878 870 870 870 870 870
Udvekslingsstuderende (Antal) 2.018 2.000 2.102 2.086 2.828 2.135 2.126 2.126 2.126 2.126
Færdiggørelsesbonus Bachelor 3.274 3.351 3.188 3.935 4.001 3.925 3.925 3.925 3.925 3.925
Færdiggørelsesbonus Kandidat 1.135 1.215 1.120 1.078 1.223 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 7.193 7.503 7.992 8.217 8.028 8.005 8.071 8.154 8.168 8.168
Almindelig virksomhed........... 5.173 5.532 6.091 6.366 6.153 6.029 6.060 6.085 6.052 6.052
Indtægtsdækket virksomhed.... 107 74 109 98 104 103 103 100 98 98
Retsmedicinske undersøgelser 42 43 45 48 51 49 49 48 47 47
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 1.842 1.818 1.690 1.634 1.646 1.730 1.763 1.823 1.872 1.872
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 29 36 57 71 74 94 96 98 99 99

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Tilskud under § 19.22.05.20. Uddannelsesforskning kan gives som til-
sagn.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.
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BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.4.7 Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for
ordinær virksomhed.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.6.8.2 Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd
eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/vente-
penge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finans-
ministeriet fastsatte regler herom.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere byg-
geprojekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrø-
rende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinan-
siering.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet deltager i driften af Naturhistorisk Museum og Moesgaard
Museum.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til udenlandske lektorer i fagene
svensk, norsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, brasiliansk/portugisisk,
russisk, tjekkisk, japansk og kinesisk.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Aarhus Universitets Forskningsfond og
Incuba Science Park, UniConsult, Innovation Østjylland A/S, Center for
Erhvervsforskning og International Student Centre.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende insti-
tution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden af 1991, Orion Planetariet
i Jels og Det Danske Institut i Damaskus.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Aarhus Universitet yder tilskud til kaospilotuddannelsen, jf. akt. 130 af

4. maj 2006. Aarhus Universitet har indgået en samarbejdsaftale med
kaospiloterne, der skal sikre den faglige tilknytning af kaospiloterne til
Aarhus Universitet. Kaospiloterne skal optage minimum 35 studerende
om året fra Danmark, EU og EØS-landene for at opnå tilskud.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 3.503,8 3.555,5 3.619,3 3.655,6 3.565,9 3.542,3 3.211,0

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 3.474,2 3.525,8 3.589,2 3.625,6 3.535,9 3.512,3 3.211,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3.474,2 3.525,8 3.589,2 3.625,6 3.535,9 3.512,3 3.211,0

20. Uddannelsesforskning
 Udgift ................................................... 29,6 29,7 30,1 30,0 30,0 30,0 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 29,6 29,7 30,1 30,0 30,0 30,0 -

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

20. Uddannelsesforskning
Der ydes tilskud til tildeling af 10 til 12 ph.d.-stipendier årligt i perioden 2013-2018 med

tilhørende forskningsbevilling, således at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med
et større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og en professions-
højskole. Bevillingen gives som treårige tilsagn.

Universiteter og professionshøjskoler kan i fællesskab søge om midler til konkrete ph.d.- og
forskningsprojekter med fokus på at undersøge, hvordan folkeskolens praksis kan give størst
mulig udbytte for alle elever både fagligt og med henblik på alsidig udvikling, trivsel og moti-
vation til videre uddannelse. Ph.d.-stipendierne opslås med forudsætning om, at ph.d.-projekterne
skal være praksisnære, samt at projekter og ansøgninger udarbejdes af konsortier, der består af
mindst én professionshøjskole og et universitet. Ansvaret for ansøgning, bevilling og tilbage-
melding om projektet placeres hos universitetet.

Der er etableret et ph.d.-råd på Aarhus Universitet, der er ansvarlig for udmøntningen.
Ph.d.-rådet sammensættes af repræsentanter for universiteterne, professionshøjskoler samt inter-
nationale kapaciteter og relevante aftagere som eksempelvis grundskoleledere og skole- og kul-
turchefer. Ph.d.-rådet kan af egen drift slå stipendier op i konkurrence inden for specifikke om-
råder, hvor der vurderes at være et særligt behov for opkvalificering.

BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203
og 206) (Selvejebev.)

Syddansk Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015.
Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter fem hovedområder: det humanistiske, det samfundsvidenskabelige, det
sundhedsvidenskabelige, det naturvidenskabelige og det tekniske.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning,
jf. LB 532 af 28. maj 2013 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag
ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet deltager i samarbejdet omkring It-vest.
Universitetet varetager budget- og personaleansvaret for Danske Universiteter.
Universitetet udbyder undervisning i følgende småfag: Oldtidskundskab.
Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet foretager retsmedicinske undersøgelser for retsvæsnet m.fl. Betalingen fastsættes

på baggrund af en gensidig aftale mellem rekvirenterne (primært politiet) og de retsmedicinske
institutter. Det er universitetets ansvar at tilpasse deres faktiske omkostninger til de aftalte beta-
linger fra rekvirenterne set over en flerårig periode. Virksomheden omfatter retskemiske under-
søgelser, alkohol- og narkoundersøgelser og retspatologiske undersøgelser, herunder obduktioner
og ligsyn.

Universitetet modtager tilskud til det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundheds-
tjenesteforskning, der bl.a. består af Det Nationale Forskningscenter for Kræfthabilitering (NFK)
og Forskningsenheden for Almen Praksis. Tilskuddet er opført på § 16.51.17.10. Videncenter for
Rehabilitering og Palliation.

Universitetet modtager støtte fra Center for Landdistriktsforskning. Bevillingen er opført på
§ 14.71.03.10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende opgaver i relation til befolkningsgruppers

sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Bevillingen er opført på § 16.33.01. Op-
gaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed.

- Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende sundhed og sikkerhed for søfarende, fiskere og
ansatte på havanlæggene. Bevillingen er opført på § 08.71.15.60. Center for Maritim
Forskning i Sundhed og Samfund.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betalingen herfor fremgår af aftale mel-
lem universitetet og det pågældende ministerium.

Syddansk Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Syddansk Universitet kan findes på www.sdu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2010-
2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019.

For visse uddannelser kan det budgetterede optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannel-
sen ikke overskrides uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 5.626 6.707 7.466 8.161 8.681 9.076 9.144 9.297 9.272 9.170
Bachelor .................................... 3.723 4.549 4.949 5.190 5.218 5.470 5.551 5.516 5.531 5.551
Kandidat .................................... 1.903 2.158 2.517 2.971 3.463 3.606 3.593 3.781 3.741 3.619
heraf:
Medicin* ................................... 297 320 299 296 358 288 288 288 288 288
Biomekanik* ............................. 65 64 64 65 48 85 85 85 85 85
Journalistik* .............................. - - 87 88 96 125 125 125 125 125
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Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2016, 31,0 mio. kr. i 2017,
31,4 mio. kr. i 2018 og 43,9 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017,
0,8 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til udvekslingstuderende er reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017,
1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til øvrige formål er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der
er overført til § 19.32.01.20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab som følge af, at
forvaltningen og finansieringsforpligtigelsen af Danmarks medlemskaber af en række internatio-

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 2.466 2.594 2.725 2.826 2.895 3.067 3.036 3.040 3.053 2.918
Tilskud i alt UDS .................. 1.652 1.794 1.801 1.875 1.936 2.069 2.122 2.111 2.117 1.982
Uddannelsestilskud fra UDS 765 828 856 940 1.006 1.132 1.192 1.180 1.190 1.182
Heltidsuddannelse ................. 672 712 753 851 909 1.005 1.070 1.059 1.064 1.017
Færdiggørelsesbonus ............ 68 89 88 88 100 129 126 125 130 170
Udvekslingsstuderende ......... 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6
Småfag .................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fripladser og stipendier........ 6 6 8 7 6 6 6 6 6 5
Deltidsuddannelse ................. 13 14 14 16 14 14 13 13 12 12
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -14 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

Basistilskud fra UDS ........... 887 966 945 935 930 937 930 931 927 800
Forskning .............................. 751 842 846 845 846 850 845 848 850 725
Kapitaltilskud ........................ 2 - - - - - - - - -
Øvrige formål ....................... 134 124 99 90 84 87 85 83 77 75

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 814 800 924 951 959 998 914 929 936 936

Øvrige uddannelsestilskud mv 109 89 124 115 106 120 94 97 98 98
Tilskudsfinansieret forskning 515 499 534 592 608 619 597 612 618 618
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 23 20 19 23 23 22 22 22 22 22
- heraf forskning................... 9 6 6 10 10 10 10 10 10 10
Driftsindtægter ...................... 91 95 142 115 120 141 119 117 115 115
Andre tilskud ........................ 76 97 105 106 102 96 82 81 83 83

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 9.485 10.337 11.502 13.090 14.099 15.853 16.931 17.592 17.979 18.162
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 484 499 565 634 621 657 657 657 657 657
Udvekslingsstuderende (Antal) 926 1.075 1.102 1.149 1.215 1.233 1.087 1.165 1.250 1.343
Færdiggørelsesbonus Bachelor 1.694 1.739 1.932 2.150 2.507 2.788 2.916 3.038 3.069 3.069
Færdiggørelsesbonus Kandidat 585 687 650 724 796 768 1.003 1.003 1.003 1.003

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 3.103 3.112 3.387 3.627 3.793 3.935 3.948 3.933 3.871 3.871
Almindelig virksomhed........... 2.504 2.507 2.756 2.960 3.104 3.233 3.234 3.206 3.131 3.131
Indtægtsdækket virksomhed.... 22 22 21 19 18 18 16 14 11 11
Retsmedicinske undersøgelser 21 23 27 24 22 22 19 19 19 19
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 483 487 496 539 576 594 616 631 647 647
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 73 73 87 85 73 68 63 63 63 63
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nale videnskabelige organisationer overgår fra Danske Universiteter til Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskab.

Tilskud til forskning er forhøjet med 110,4 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 2,7 mio. kr. i 2018 og 61,8 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 26,2 mio. kr. i 2016, 54,5 mio. kr. i 2017,

76,2 mio. kr. i 2018 og 35,1 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til småfag reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017,

0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,8

mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 1,7 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017, 4,9 mio.

kr. i 2018 og 8,1 mio. kr. i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.4.7 Budgetteringen af retsmedicinske undersøgelser sker efter reglerne om
indtægtsdækket virksomhed, idet moms dog kan refunderes som for
ordinær virksomhed.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.6.8.2 Universitetet kan til retsmedicinske undersøgelser ansætte tjenestemænd
eller tjenestemandslignende personale med ret til rådighedsløn/vente-
penge eller aktuel pension ved en evt. afskedigelse efter de af Finans-
ministeriet fastsatte regler herom.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere bygge-
projekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrø-
rende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinan-
siering.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1.838,0 1.905,6 2.048,4 2.121,8 2.110,6 2.117,2 1.982,3

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 1.838,0 1.905,6 2.048,4 2.121,8 2.110,6 2.117,2 1.982,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1.838,0 1.905,6 2.048,4 2.121,8 2.110,6 2.117,2 1.982,3

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
 (Selvejebev.)

Roskilde Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015.
Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet har fire bacheloruddannelser: en humanistisk, en samfundsvidenskabelig, en
naturvidenskabelig og en humanistisk-teknologisk. Tre af de fire bacheloruddannelser har en in-
ternational variant med eget optag. Bacheloruddannelserne består af basisstudier med tilhørende
overbygningsstudier. Både de danske og internationale bacheloruddannelser giver adgang til
universitetets kandidatuddannelser.

Universitetet omfatter Roskilde Universitetsbibliotek, der er et offentligt bibliotek.

BV 2.11.1 Universitetet og Odense Universitetshospital driver under Syddansk
Universitets bibliotek et fælles medicinsk informations- og dokumenta-
tionscenter, der er placeret på sygehusområdet.

BV 2.11.1 Sammen med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole dri-
ver Syddansk Universitetsbibliotek et offentligt tilgængeligt bibliotek,
der rummer noder og musiklitteratur.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Syddansk Forskerpark A/S.
BV 2.11.1 Universitetet yder tilskud til Det Danske Institut i Damaskus.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,

som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-

ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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Universitetet samarbejder med flere university colleges og har en række projekter sammen
med organisationer og firmaer.

Roskilde Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Roskilde Universitet kan findes på www.ruc.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2010-2014
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019.

Optagelsesskøn

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 2.634 2.744 2.839 2.928 3.181 3.147 3.154 3.116 3.090 3.073
Bachelor .................................... 1.526 1.599 1.668 1.682 1.783 1.796 1.823 1.813 1.818 1.823
Kandidat .................................... 1.108 1.145 1.171 1.246 1.398 1.351 1.331 1.303 1.272 1.250
heraf:
Journalistik* .............................. - - 131 137 122 100 100 100 100 100

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 802 786 788 801 785 815 828 812 806 755
Tilskud i alt UDS .................. 622 637 629 652 640 679 678 662 656 605
Uddannelsestilskud fra UDS 332 346 345 362 348 384 384 369 364 354
Heltidsuddannelse ................. 288 295 294 310 310 336 341 331 325 306
Færdiggørelsesbonus ............ 32 40 44 40 39 40 36 32 33 43
Udvekslingsstuderende ......... 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Fripladser og stipendier........ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Deltidsuddannelse ................. 7 6 7 18 4 14 14 13 13 12
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Basistilskud fra UDS ........... 290 291 284 290 292 295 294 293 292 251
Forskning .............................. 249 246 241 248 250 253 253 254 255 215
Øvrige formål ....................... 41 45 43 42 42 42 41 39 37 36

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 180 149 159 149 145 136 150 150 150 150

Øvrige uddannelsestilskud mv 11 17 10 8 10 10 6 6 6 6
Tilskudsfinansieret forskning 116 91 99 88 96 96 105 105 105 105
Driftsindtægter ...................... 44 31 38 39 30 22 32 32 32 32
Andre tilskud ........................ 9 10 12 14 9 8 7 7 7 7

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 4.857 5.170 5.191 5.409 5.491 5.932 6.183 6.407 6.417 6.398
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 227 231 206 640 148 644 644 644 644 644
Udvekslingsstuderende (Antal) 372 411 386 297 409 302 302 302 302 302
Færdiggørelsesbonus Bachelor 952 956 1.063 1.118 1.180 1.095 1.095 1.048 1.048 1.048
Færdiggørelsesbonus Kandidat 120 170 206 171 215 178 178 170 170 170

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 960 1.009 1.022 1.020 1.060 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086
Almindelig virksomhed........... 792 861 872 879 919 950 950 950 950 950
Indtægtsdækket virksomhed.... 5 2 - 1 1 - - - - -
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 157 137 136 127 130 128 128 128 128 128
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 6 9 14 13 10 8 8 8 8 8
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Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2016, 15,7 mio. kr. i 2017,
21,1 mio. kr. i 2018 og 19,8 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018
og 0,3 mio. kr. i 2019.

Tilskud til forskning er forhøjet med 35,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 0,8 mio. kr. i 2018 og 18,5 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 7,5 mio. kr. i 2016, 14,0 mio. kr. i 2017,

19,4 mio. kr. i 2018 og 8,9 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018

og 0,2 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,8

mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017, 2,3 mio.

kr. i 2018 og 3,7 mio. kr. i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at forskuds-
betalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere bygge-
projekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrø-
rende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinan-
siering.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrøren-
de uddannelse og forskning.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med CAT Forsknings- og Teknologipark A/S.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 639,2 629,6 672,0 677,6 662,0 655,6 604,9

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 639,2 629,6 672,0 677,6 662,0 655,6 604,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 639,2 629,6 672,0 677,6 662,0 655,6 604,9

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206)
 (Selvejebev.)

Aalborg Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015.
Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetet omfatter 4 hovedområder: det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det
teknisk-naturvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige. Universitetet har afdelinger i Esbjerg
og København, herunder Statens Byggeforskningsinstitut.

Universitetet varetager i samarbejde med hospitalsvæsenet klinisk undervisning og forskning,
jf. LB 532 af 28. maj 2013 om sygehusvæsenets deltagelse i uddannelse inden for kliniske fag
ved det lægevidenskabelige studium mv.

Universitetet har et forskningsbibliotek, som er omfattet af biblioteksloven.
Universitetet deltager i samarbejdet om It-vest. Aalborg Universitet administrerer på bruge-

rinstitutionernes vegne basislicensaftalen med Oracle for universiteterne m.fl.
Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Transport- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende byggeforskning. Bevil-

lingen er opført under § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.
Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale

mellem universitetet og det pågældende ministerium.
Aalborg Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Aalborg Universitet kan findes på www.aau.dk.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-

ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2010-2014
er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-2019. Optaget
på medicin på Aalborg Universitet forhøjet fra 50 til 100 pladser med virkning fra studieåret
2015/16.

For sundhedsvidenskabelige uddannelser kan det budgetterede optagelsestal ikke overskrides
uden godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren.

Optagelsesskøn

Bemærkninger: *Antallet af uddannelsespladser på bachelor- og kandidatuddannelsen fastsættes af uddannelses- og
forskningsministeren. Universitetet kan med virkning fra 2010 udbyde en uddannelse i medicin med i alt 50 pladser.

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 4.805 5.666 7.025 8.122 8.333 8.452 8.552 8.523 8.524 8.520
Bachelor .................................... 2.815 3.585 4.218 4.656 4.492 4.653 4.725 4.696 4.710 4.726
Kandidat .................................... 1.990 2.081 2.807 3.466 3.841 3.799 3.827 3.827 3.814 3.794
heraf:
Medicin* ................................... 55 56 56 56 61 100 100 100 100 100

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 2.148 2.279 2.363 2.628 2.756 2.899 2.985 2.955 2.948 2.815
Tilskud i alt UDS .................. 1.508 1.599 1.648 1.774 1.914 2.073 2.110 2.080 2.073 1.940
Uddannelsestilskud fra UDS 763 816 878 982 1.111 1.262 1.300 1.262 1.254 1.249
Heltidsuddannelse ................. 659 694 756 876 995 1.109 1.143 1.108 1.097 1.041
Færdiggørelsesbonus ............ 82 102 112 107 117 155 160 158 161 212
Udvekslingsstuderende ......... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fripladser og stipendier........ 8 7 7 6 6 6 5 5 5 5
Deltidsuddannelse ................. 10 9 9 10 10 9 9 8 8 8
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -10 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21

Basistilskud fra UDS ........... 745 783 770 792 803 811 810 818 819 691
Forskning .............................. 666 711 700 728 733 743 744 755 759 634
Øvrige formål ....................... 79 72 70 64 70 68 66 63 60 57

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 640 680 715 854 842 826 875 875 875 875

Øvrige uddannelsestilskud mv 37 34 31 43 31 27 26 26 26 26
Tilskudsfinansieret forskning 352 402 423 548 581 596 636 636 636 636
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 33 31 32 31 27 25 21 21 21 21
Driftsindtægter ...................... 162 165 178 199 183 159 180 180 180 180
Andre tilskud ........................ 56 48 51 33 20 19 12 12 12 12

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 8.604 9.283 10.742 12.451 14.407 16.173 16.903 17.150 17.348 17.439
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 289 260 317 354 374 366 366 366 366 366
Udvekslingsstuderende (Antal) 842 870 769 825 1.021 854 878 867 854 842
Færdiggørelsesbonus Bachelor 1.681 1.469 1.653 1.832 2.221 2.598 2.859 2.774 2.774 2.774
Færdiggørelsesbonus Kandidat 915 979 1.351 1.308 1.702 1.824 2.211 2.422 2.422 2.422

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 2.680 2.825 3.168 3.380 3.325 3.469 3.533 3.547 3.555 3.555
Almindelig virksomhed........... 2.182 2.297 2.498 2.641 2.574 2.687 2.736 2.747 2.753 2.753
Indtægtsdækket virksomhed.... 25 18 23 22 23 23 24 24 24 24
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 433 448 579 674 711 742 755 758 760 760
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 40 62 68 43 17 17 18 18 18 18
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Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 44,0 mio. kr. i 2016, 86,0 mio. kr. i 2017,
111,5 mio. kr. i 2018 og 103,7 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017,
1,0 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til udvekslingstuderende er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017
og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskud til forskning er forhøjet med 112,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 2,8 mio. kr. i 2018 og 66,3 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 33,1 mio. kr. i 2016, 68,7 mio. kr. i 2017,

94,9 mio. kr. i 2018 og 43,7 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,2 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017,

0,3 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017, 0,5

mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 1,3 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017, 3,7 mio.

kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan inden for rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere bygge-
projekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrø-
rende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på medfinan-
siering.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Nordjyllands Videnpark (NOVI) og
Nordjysk Universitetsfond.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1.738,6 1.883,6 2.052,3 2.110,0 2.079,5 2.073,3 1.940,0

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 1.738,6 1.883,6 2.052,3 2.110,0 2.079,5 2.073,3 1.940,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1.738,6 1.883,6 2.052,3 2.110,0 2.079,5 2.073,3 1.940,0

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109,
146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er omfattet af lov om universiteter, jf. LB
nr. 261 af 18. marts 2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Handelshøjskolen omfatter to hovedområder, det erhvervsøkonomiske og det erhvervssprog-
lige (sprog, kommunikation og kultur).

Det erhvervsøkonomiske område omfatter: den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse
(HA) og den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.), herunder erhvervsøkonomi-
ske kombinationsuddannelser i informationsteknologi, erhvervsret, filosofi, erhvervssprog, mate-
matik, bioteknik, shipping og handel, virksomhedskommunikation, psykologi, servicemanage-
ment, sociologi, revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.), international politik og den teore-
tiske del af uddannelsen til registreret revisor samt den samfundsvidenskabelige kandidatuddan-
nelse (cand.soc.).

Det erhvervssproglige område omfatter: bacheloruddannelser og kandidatuddannelser
(cand.ling.merc.) i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, herunder kombinatio-
ner af fremmedsprog med europæiske studier, amerikanske studier, kommunikation eller inter-
kulturel marketing.

Under Copenhagen Business School - Handelshøjskolen hører et forskningsbibliotek, som er
omfattet af biblioteksloven.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-

ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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Copenhagen Business School - Handelshøjskolen varetager visse administrative opgaver for
IT-Universitetet i København.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen er registreret i henhold til merværdiaf-
giftsloven.

Copenhagen Business School - Handelshøjskolen råder over sine bygninger og forestår for-
valtningen af sine finansielle aktiver.

Yderligere oplysninger om Copenhagen Business School - Handelshøjskolen kan findes på
www.cbs.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School - Handels-
højskolen. For årene 2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er an-
givet for årene 2015-2019.

Optagelsesskøn

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 5.463 5.697 5.771 6.090 5.975 6.087 6.114 6.095 6.094 6.103
Bachelor .................................... 2.655 2.763 2.745 2.821 2.740 2.775 2.817 2.800 2.809 2.818
Kandidat .................................... 2.808 2.934 3.026 3.269 3.235 3.312 3.297 3.295 3.285 3.285

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 1.260 1.314 1.267 1.259 1.258 1.262 1.286 1.217 1.212 1.143
Tilskud i alt UDS .................. 885 935 925 920 938 962 952 883 878 809
Uddannelsestilskud fra UDS 559 593 596 585 596 616 607 537 529 522
Heltidsuddannelse ................. 476 497 510 513 535 540 534 475 467 442
Færdiggørelsesbonus ............ 54 70 68 62 55 67 65 55 57 75
Udvekslingsstuderende ......... 11 11 12 11 11 12 11 11 10 10
Fripladser og stipendier........ 7 6 6 5 5 5 5 5 4 4
Deltidsuddannelse ................. 11 9 8 10 6 8 8 7 7 7
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -8 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

Basistilskud fra UDS ........... 326 342 329 335 342 346 345 346 349 287
Forskning .............................. 252 259 248 258 263 269 273 276 280 221
Kapitaltilskud ........................ 1 - - - - - - - - -
Øvrige formål ....................... 73 83 81 77 79 77 72 70 69 66

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 375 379 342 339 320 300 334 334 334 334

Øvrige uddannelsestilskud mv 25 24 15 15 14 14 14 14 14 14
Tilskudsfinansieret forskning 86 86 97 95 101 111 100 100 100 100
Driftsindtægter ...................... 248 245 223 220 198 167 212 212 212 212
Andre tilskud ........................ 16 24 7 9 7 8 8 8 8 8

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 9.614 10.119 10.648 10.806 11.438 11.700 11.783 11.893 11.963 11.989
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 437 423 317 351 340 473 473 473 473 473
Udvekslingsstuderende (Antal) 2.143 2.132 2.316 2.243 2.629 2.479 2.261 2.273 2.296 2.308
Færdiggørelsesbonus Bachelor 1.772 1.702 1.758 1.752 1.803 1.814 2.008 1.883 1.915 1.915
Færdiggørelsesbonus Kandidat 601 785 801 851 710 932 936 969 975 975

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 1.428 1.395 1.445 1.528 1.598 1.578 1.514 1.442 1.442 1.442
Almindelig virksomhed........... 1.307 1.298 1.351 1.447 1.511 1.492 1.431 1.363 1.363 1.363
Indtægtsdækket virksomhed.... - 1 1 - - - - - - -
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 110 85 86 78 86 85 82 78 78 78
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Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2016, 15,7 mio. kr. i 2017,
21,2 mio. kr. i 2018 og 19,7 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018
og 0,5 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til udvekslingstuderende er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017,
1,5 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskud til forskning er forhøjet med 54,0 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 1,2 mio. kr. i 2018 og 27,7 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 13,5 mio. kr. i 2016, 24,1 mio. kr. i 2017,

33,7 mio. kr. i 2018 og 15,5 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,6 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017,

0,3 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017, 0,4

mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 1,5 mio. kr. i 2016, 2,9 mio. kr. i 2017, 4,2 mio.

kr. i 2018 og 6,9 mio. kr. i 2019.

Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 11 11 7 3 1 1 1 1 1 1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne og handelshøjskolen.

BV 2.5.3 Universitetet deltager i samarbejdet med IT-Universitetet i København
vedrørende uddannelse og forskning.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0
mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejen-
domsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med
henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 901,5 923,4 952,9 952,1 883,0 878,0 808,9

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 901,5 923,4 952,9 952,1 883,0 878,0 808,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 901,5 923,4 952,9 952,1 883,0 878,0 808,9

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med følgende selvejende institutioner: For-
skerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale
studerende og gæsteforskere ved Copenhagen Business School - Han-
delshøjskolen og Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Bu-
siness School og Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkono-
misk Forlag S/I).

BV 2.11.1 Universitetet deltager i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,

som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-

ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.11.5.4
BV 2.11.5.6

Universitetet kan fravige Budgetvejledningens regler for så vidt angår
punkt 2.11.5.4, jf. punkt 2.11.5.6, således at bygge- og anlægsinveste-
ringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal forelægges Fi-
nansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger 100,0 mio. kr.
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19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,
160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

Danmarks Tekniske Universitet er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts
2015. Danmarks Tekniske Universitet følger bestemmelserne i universitetsloven, men en række
af bestemmelserne i lov om Danmarks Tekniske Universitets (DTU) overgang til selveje er fortsat
i kraft, jf. LB nr. 531 af 28. maj 2013 med senere ændringer. Universiteternes opgaver er be-
skrevet under § 19.22. Universiteter.

Under Danmarks Tekniske Universitet hører Danmarks Tekniske Informationscenter, som er
omfattet af biblioteksloven.

Danmarks Tekniske Universitet ejer følgende virksomheder: ScionDTU A/S, Bioneer A/S,
Pre-Seed Innovation A/S, Dansk Fundamental Metrologi (DFM) A/S og Dianova A/S. Universi-
tetet kan som eneaktionær i DFM A/S udøve de funktioner, der lovgivningsmæssigt følger af
ejerskabet, samt af at DFM A/S er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), jf. akt. 14 af
24. oktober 2006

Danmarks Tekniske Universitet er medejer af: DTU-HF A.m.b.a. (Danmarks Tekniske Uni-
versitet-Holte Fjernvarme).

Danmarks Tekniske Universitet har i medfør af en aftale indgået med Dansk Ekspeditions-
fond en forpligtelse til frem til udgangen af 2015 at vedligeholde hjemmesiden www.galat-
hea3.dk, at tilgængeliggøre fælles data (skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen, og at give mu-
lighed for at forskerdata fra Galathea3 projekter gøres tilgængelige. Dansk Ekspeditionsfond har
for denne ydelse betalt ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms.

Universitetet udfører efter aftale og mod betaling forskningsbaseret myndighedsbetjening for:
- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser. Bevil-

lingen er opført under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold.
- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til opgaver vedrørende fødevareforskning. Bevil-

lingen er opført under § 24.33.03.30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold.
- Transport- og Bygningsministeriet i relation til opgaver vedrørende Transportforskning.

Bevillingen er opført på § 28.11.12. Transportforskning.
- Miljø- og Fødevareministeriet i relation til toksikologisk bistand i form af forskning og

forskningsbaseret rådgivning. Bevillingen er opført under § 24.55.10. Toksikologisk bistand
vedrørende kemikalier mv.

Omfanget af forskningsbaseret myndighedsbetjening og betaling herfor fremgår af aftale
mellem universitetet og det pågældende ministerium.

Danmarks Tekniske Universitet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om Danmarks Tekniske Universitet kan findes på www.dtu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene
2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-
2019.

Optagelsesskøn
R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 2.997 3.125 3.320 3.548 3.576 3.796 3.888 3.933 4.000 4.038
Bachelor .................................... 1.776 1.993 2.187 2.256 2.173 2.287 2.323 2.308 2.315 2.323
Kandidat .................................... 1.221 1.132 1.133 1.292 1.403 1.509 1.565 1.625 1.685 1.715
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Virksomhedsoversigt (2016-pl)

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Univer-
siteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 11,6 mio. kr. i 2016, 13,3 mio. kr. i 2017,
18,8 mio. kr. i 2018 og 31,7 mio. kr. i 2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018
og 0,6 mio. kr. i 2019.

Tilskud til forskning er forhøjet med 137,9 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold
til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 1,8 mio. kr. i 2018 og 41,4 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 13,3 mio. kr. i 2016, 29,0 mio. kr. i 2017,

40,7 mio. kr. i 2018 og 18,7 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 4.443 4.592 4.709 4.795 4.943 4.917 5.021 5.082 5.076 4.903
Tilskud i alt UDS .................. 2.209 2.287 2.246 2.241 2.270 2.263 2.308 2.318 2.312 2.139
Uddannelsestilskud fra UDS 641 659 638 650 677 669 734 754 755 749
Heltidsuddannelse ................. 568 583 578 621 641 622 692 709 709 682
Færdiggørelsesbonus ............ 52 55 60 50 59 69 64 67 69 91
Udvekslingsstuderende ......... 7 8 7 7 5 6 6 6 6 5
Fripladser og stipendier........ 9 8 7 6 6 6 6 6 5 5
Deltidsuddannelse ................. 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -18 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36

Basistilskud fra UDS ........... 1.568 1.628 1.608 1.591 1.593 1.594 1.574 1.564 1.557 1.390
Forskning .............................. 1.465 1.555 1.604 1.595 1.583 1.580 1.560 1.550 1.543 1.377
Kapitaltilskud ........................ -67 -67 -66 -65 -64 -63 -60 -57 -55 -54
Øvrige formål ....................... 170 140 70 61 74 77 74 71 69 67

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 2.234 2.305 2.463 2.554 2.673 2.654 2.713 2.764 2.764 2.764

Øvrige uddannelsestilskud mv 49 55 52 48 45 47 47 46 46 46
Tilskudsfinansieret forskning 1.310 1.404 1.519 1.507 1.651 1.696 1.750 1.803 1.803 1.803
Forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening ........................ 344 360 353 364 349 329 326 320 320 320
- heraf forskning................... 326 347 345 355 340 323 322 316 316 316
Driftsindtægter ...................... 493 475 520 608 609 563 564 569 569 569
Andre tilskud ........................ 38 11 19 27 19 19 26 26 26 26

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 5.462 5.919 6.074 6.312 6.643 6.900 7.428 7.726 7.895 8.045
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 93 82 95 57 45 57 57 57 57 57
Udvekslingsstuderende (Antal) 1.232 1.457 1.316 1.303 1.200 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235
Færdiggørelsesbonus Bachelor 869 775 887 848 865 880 910 940 960 960
Færdiggørelsesbonus Kandidat 364 297 344 295 494 490 530 570 570 570

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 5.155 5.233 5.477 5.721 5.814 5.940 6.032 6.033 6.033 6.033
Almindelig virksomhed........... 3.209 3.244 3.313 3.527 3.480 3.473 3.498 3.461 3.344 3.344
Indtægtsdækket virksomhed.... 368 343 329 355 332 367 369 367 378 378
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 1.534 1.633 1.812 1.807 1.980 2.077 2.143 2.183 2.288 2.288
Andre tilskudsfinansierede akti-
viteter ....................................... 44 13 23 32 22 23 22 22 23 23



§ 19.22.37. 109

Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,1 mio. kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017,
0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 og
0,2 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 1,5 mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017, 4,3 mio.
kr. i 2018 og 7,1 mio. kr. i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.3.1.2
BV 2.3.2

Med henblik på varetagelse af husdyrsundhedsmæssige samfundshen-
syn dækker institutionens takster for diagnostiske undersøgelser ikke
fuldt ud alle udgifterne ved undersøgelsernes gennemførelse. Taksterne
er fastsat i medfør af § 54, stk. 1, i lov om hold af dyr.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.5.3 Oprettelse af stillinger til udenlandske gæsteforskere ved UNEP-cente-
ret er ikke omfattet af bestemmelserne om stillingskontrol.

BV 2.6.12
BV 2.8

Universitetet er omfattet af huslejeordningen, men de ejendomme, der
var omfattet af lov nr. 1265 af 20. december 2000, kan DTU disponere
over i henhold til lovens bestemmelser herom.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning overføre op til 100,0
mio. kr. pr. projekt, jf. akt. 185 af 23. juni 2008, til § 28.73.01. Ejen-
domsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger med
henblik på hel eller delvis finansiering af projekter.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Center for Avanceret Teknologi (CAT)
og Instituttet for Produktudvikling (IPU).

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med IT-Universitetet i København vedrøren-
de uddannelse.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 2.195,9 2.234,3 2.240,7 2.308,3 2.317,9 2.312,1 2.138,9

10. Tilskud mv.
Udgift ................................................... 2.195,9 2.234,3 2.240,7 2.308,3 2.317,9 2.312,1 2.138,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2.195,9 2.234,3 2.240,7 2.308,3 2.317,9 2.312,1 2.138,9

10. Tilskud mv.
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201,
203 og 206) (Selvejebev.)

IT-Universitet i København er omfattet af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts
2015. Universiteternes opgaver er beskrevet under § 19.22. Universiteter.

Universitetets uddannelsesvirksomhed omfatter forskeruddannelse, bacheloruddannelser,
kandidatuddannelser samt diplom- og masteruddannelser mv.

Universitetet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.
Yderligere oplysninger om IT-Universitetet i København kan findes på www.itu.dk.

Af nedenstående tabel fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene
2010-2014 er det faktiske optag angivet, mens det forventede optag er angivet for årene 2015-
2019.

BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-
ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.

BV 2.11.5 Universitetet kan afholde udgifter vedrørende driften af det danske
forskningsnet efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Udgifterne til driften af forskningsnettet forventes at udgøre 19,7 mio.
kr. og udbetales som tilskud fra § 19.17.06.11. Højhastighedsnet.

BV 2.11.5.4
BV 2.11.5.6

Danmarks Tekniske Universitet kan fravige Budgetvejledningens regler
for så vidt angår punkt 2.11.5.4 og punkt 2.11.5.6, således at bygge-
og anlægsinvesteringer, ejendomserhvervelse og ejendomssalg ikke skal
forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede sum ikke overstiger
100 mio. kr.
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Optagelsesskøn

Virksomhedsoversigt (2016-pl)

Bemærkninger: På § 19.23.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.22. Universiteter.

Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017
og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 som følge af 9. fase af statens indkøbsprogram

Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2016 og reduceret med 0,4
mio. kr. i 2017og 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 som følge af ny aktivitetsprognose.

Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019.
Tilskud til forskning er forhøjet med 11,3 mio. kr. i 2018. Midlerne er udmøntet i henhold

til model til fordeling af basismidler efter resultat.

Som følge af regeringens generelle omprioriteringsbidrag er:
Tilskuddet til heltidsuddannelse reduceret med 0,3 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus reduceret med 2,0 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017,

6,5 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019.
Tilskuddet til friplads- og stipendier reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt ........................................... 617 631 709 685 679 674 667 677 677 673
Bachelor .................................... 199 213 219 208 239 224 228 228 228 229
Kandidat .................................... 418 418 490 477 440 450 439 449 449 444

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I alt omsætning (mio. kr.) ..... 213 239 257 270 268 278 275 275 273 257
Tilskud i alt UDS .................. 168 193 206 223 218 222 218 218 216 200
Uddannelsestilskud fra UDS 84 104 122 136 130 133 128 127 124 122
Heltidsuddannelse ................. 71 92 109 123 118 119 116 115 112 106
Færdiggørelsesbonus ............ 5 5 8 11 10 12 10 10 11 15
Fripladser og stipendier........ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Deltidsuddannelse ................. 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3
Administrative effektiviserin-
ger ......................................... - - -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Basistilskud fra UDS ........... 84 89 84 87 88 89 90 91 92 78
Forskning .............................. 86 89 86 88 89 90 90 91 91 79
Øvrige formål ....................... -2 - -2 -1 -1 -1 - - 1 -1

Øvrige tilskud og indtægter i
alt ............................................. 45 46 51 47 50 56 57 57 57 57

Øvrige uddannelsestilskud mv 5 5 3 5 4 4 3 3 3 3
Tilskudsfinansieret forskning 20 23 27 25 28 36 37 37 37 37
Driftsindtægter ...................... 20 18 21 17 17 16 17 17 17 17
Andre tilskud ........................ - - - - 1 - - - - -

Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 678 898 1.098 1.246 1.223 1.244 1.248 1.252 1.251 1.251
Deltidsuddannelse (Årsstude-
rende) ....................................... 99 89 78 74 67 74 74 74 74 74
Udvekslingsstuderende (Antal) 13 35 35 50 102 70 90 100 100 100
Færdiggørelsesbonus Bachelor 22 25 76 133 129 135 126 143 151 151
Færdiggørelsesbonus Kandidat 69 83 84 102 109 103 97 95 96 96

Årsværksoversigt
Årsværk i alt ........................... 258 271 283 307 323 330 359 377 377 377
Almindelig virksomhed........... 231 242 249 275 286 288 309 319 319 319
Indtægtsdækket virksomhed.... 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Tilskudsfinansieret forsknings-
virksomhed .............................. 25 27 32 30 34 39 47 55 55 55
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Tilskuddet til deltidsuddannelse reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017, 0,2
mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. i 2019.

Tilskuddet til øvrige formål reduceret med 0,1 mio. kr. i 2019.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale bøger, tidsskrifter og
lignende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbeta-
lingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.2.10 Universitetet kan i sædvanligt omfang forudbetale udgifter til patente-
ring og lignende i medfør af lov om opfindelser ved offentlige forsk-
ningsinstitutioner, jf. LB nr. 210 af 17. marts 2009, således at for-
skudsbetalingerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.3 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan omfordele ledige profes-
sorstillinger i lønramme 38 mellem universiteterne.

BV 2.8.3
BV 2.11.1

Universitetet kan indenfor rammerne af Finansministeriets Vejledning
for administration af den statslige huslejeordning medfinansiere bygge-
projekter under den statslige huslejeordning. Der kan overføres op til
60,0 mio. kr. pr. projekt til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrø-
rende uddannelses- og forskningsbygninger med henblik på denne
medfinansiering.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Copenhagen Business School - Han-
delshøjskolen og Roskilde Universitetscenter vedrørende uddannelse og
forskning.

BV 2.11.1 Universitetet samarbejder med Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet, Den Grafiske Højskole og Danmarks Designskole
vedrørende uddannelse.

BV 2.11.1 Universitetet kan yde medfinansiering af udgifter til ph.d.-studerende,
som er indskrevet ved en forskerskole på universitetet, men er ansat på
en anden offentlig institution eller privat virksomhed.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til priser/præmier til studerende.
BV 2.11.1 Universitetet kan i forbindelse med udstationering af ansat videnskabe-

ligt personale samt ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er
rekrutteret i udlandet, afholde dokumenterede rimelige udgifter til rejse-
og flytteomkostninger mv. i forhold til den pågældende medarbejder
og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie.

BV 2.11.1 Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålæg-
ges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds-
og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan uni-
versitetet afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 218,8 215,0 219,7 217,7 218,0 216,1 200,2

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 218,8 215,0 219,7 217,7 218,0 216,1 200,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 218,8 215,0 219,7 217,7 218,0 216,1 200,2

10. Almindelig virksomhed
Tilskuddet fastsættes endeligt ud fra den faktiske aktivitet for heltids- og deltidsuddannelse,

udvekslingsstuderende og færdiggørelsesbonus. Bevillingen reguleres på forslag til lov om til-
lægsbevilling.

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.23.05. Fællesbevillinger

19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører reserver og årlige tilskud i relation til universitetsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.05. Fællesbevillinger
til § 19.11.20. Udlæg for tilskud i Styrelsen for Videregående Uddan-
nelsers programadministration i forbindelse med garantisum til brug for
overbooking på EU tilskudsmidler med det formål at sikre, at midler
udnyttes optimalt. Hvis garantisummen giver anledning til et merforbrug
ud over den aktuelle EU-bevilling, dækkes dette merforbrug af §
19.23.05. Fællesbevillinger.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet. 

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden
for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Europæ-
iske Universitetsinstitut, Firenze.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 8,8 69,4 153,1 96,2 387,3 402,0 538,1
Indtægtsbevilling ......................................... - 26,1 - - - - -

10. Udvikling mv.
Udgift ................................................... 4,6 3,7 5,5 5,1 0,7 1,1 0,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 2,4 5,5 5,1 0,7 1,1 0,7

40. Huslejeregulering
Udgift ................................................... - - 72,5 6,9 6,6 6,5 6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 72,5 6,9 6,6 6,5 6,3

50. Omstillingsreserve
 Udgift ................................................... - - 7,4 19,7 17,0 36,5 510,5

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 7,4 19,7 17,0 36,5 510,5

61. Tilskud til Fonden for Entrepre-
 nørskab

Udgift ................................................... - 9,9 9,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 9,9 9,8 - - - -

64. Stipendieordning for udenlands-
 ke talenter

Udgift ................................................... - - 6,0 13,0 6,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,0 13,0 6,0 - -

65. Reserve til kvalitetsudvikling af
de videregående uddannelser

 Udgift ................................................... - - - - 306,2 307,9 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 306,2 307,9 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges el-
ler suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.25.05. Fællesbevillin-
ger til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation med henblik
på finansiering af drift og udvikling af den bibliometriske forsknings-
indikator.

BV 2.2.10 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn vedrørende § 19.23.05.61. Tilskud til

Fonden for Entreprenørskab.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.

BV 2.10.2 Indtægter udover de i finansloven budgetterede på § 19.23.05.68. Det
Danske Universitetscenter i Beijing kan anvendes til en forøgelse af
udgiftsbevillingen.
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68. Det Danske Universitetscenter i
 Beijing

Udgift ................................................... 4,1 55,5 45,1 44,6 44,0 43,3 14,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 26,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,1 29,4 45,1 44,6 44,0 43,3 14,1
Indtægt ................................................ - 26,1 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 26,1 - - - - -

69. Administration af udlandsstipen-
 dieordningen

Udgift ................................................... - - 6,8 6,9 6,8 6,7 6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,8 6,9 6,8 6,7 6,5

77. Afskaffelse af deltagerbetaling
til supplerende kurser
Udgift ................................................... 0,1 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 110,5

I alt .................................................................................................................................. 110,5
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt til udviklingsaktiviteter mv. samt til uforudsete og/eller uafviselige behov
i forbindelse med videregående uddannelser og forskning.

10. Udvikling mv.
Bevillingen kan anvendes til bl.a. informationsvirksomhed, analyser, udredninger, evaluerin-

ger og initiativer og udarbejdelse af rapporter mv. samt til publicering af disse. Endvidere afhol-
des udgifter til COPY-DAN og Patientforsikringsordningen mv., statens selvforsikringsordning
samt til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse med videregående uddannelser og
forskning. Der kan ydes tilskud til gennemførelsen af konkurrencen Unge Forskere og Opfindere.
Konkurrencen har til formål at stimulere og øge interessen for naturvidenskab og teknik. Der
afholdes udgifter i forbindelse med Dialogforum.

Der kan afholdes udgifter til eksamensaktiviteter i forbindelse med translatøreksamen.
Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige in-

ternationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt.

40. Huslejeregulering
Reserven vedrører bevillinger til dækning af fremlejeudgifter for ikke-statslige institutioner

under full-cost-husleje til deres værtsinstitution. Reserven vil blive udmøntet på forslag til lov
om tillægsbevilling eller eventuelt ved udbetaling. Styrelsen for Videregående uddannelser kan
fastsætte overgangsordninger.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 45,5
mio. kr. i 2016 og 69,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.
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50. Omstillingsreserve
Omstillingsreserven anvendes til nye initiativer i tilknytning til uddannelse og forskning mv.

på universitetsområdet.
Omstillingsreserven består af bidrag fra følgende formål:

Midler i omstillingsreserven fordelt på formål

61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab skal muliggøre en fortsat indsats for at styrke uddannelse i

iværksætteri, innovation og entreprenørskab på alle uddannelsesniveauer med henblik på at skabe
en stærkere iværksætterkultur i Danmark.

64. Stipendieordning for udenlandske talenter
Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2015, 13,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 til et forsøg med

et nyt stipendieprogram, der er målrettet dygtige internationale studerende fra visse lande uden
for EU/EØS, der er optaget på en hel kandidatuddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni
2014. Stipendieprogrammet indebærer, at den studerende fritages for studieafgift og samtidig
modtager et stipendium svarende til SU og studielån. Stipendieprogrammet vil blive evalueret i
2019.

65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser
Der er afsat 306,2 mio. kr. i 2017 og 307,9 mio. kr. i 2018 til at udvikle og forbedre kvaliteten

på de videregående uddannelser, herunder til at sikre øgede undervisnings- og vejledningstimer
samt bedre forskerdækning. Udmøntningen betinges af forbedringer på de nævnte parametre.
Puljen reguleres i forhold til aktiviteten på de berørte humanistiske og samfundsvidenskabelige
uddannelser.

68. Det Danske Universitetscenter i Beijing
På kontoen er afsat midler til etablering og drift af Det Danske Universitetscenter i Beijing,

som er et universitetssamarbejde mellem de otte danske universiteter og University of Chinese
Academy of Sciences (UCAS). Samarbejdet vedrører forskning på udvalgte områder og udbud
af kandidat- og ph.d.-uddannelser, jf. akt. 83 af 14. januar 2010. I henhold til den herom indgåede
aftale med University of Chinese Academy of Sciences finansierer den kinesiske partner halvde-
len af aktiviteterne ved universitetscenteret. Den danske andel af etablerings- og driftsudgifterne
dækkes med 50 pct. af universiteterne og 50 pct. direkte af staten.

Der kan desuden afholdes udgifter til tilskud til undervisningen for studerende, der som led
i samarbejdet er optaget på en hel kandidatuddannelse ved University of Chinese Academy of
Sciences eller for studerende, som er optaget på et dansk universitet og som led i deres danske
uddannelse er på et kortere ophold på University of Chinese Academy of Sciences. Bevillingen
er fastsat på grundlag af studieaktivitet for studerende, som er optaget via de danske universiteter,
og hvor der ikke stilles krav om deltagerbetaling.

På kontoen er indbudgetteret en prognose for studieaktiviteten.

Mio. kr., 2016-pl 2016 2017 2018 2019

Forskning ...................................................................... - - - 459,2
Uddannelse ................................................................... - - - -
Øvrige formål ............................................................... 19,6 17,0 36,5 51,1

I alt............................................................................... 19,6 17,0 36,5 510,3
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Forventet aktivitet og bevilling ved Det Danske Universitetscenter i Beijing

Det faktiske tilskud opgøres årligt på grundlag af den faktiske studieaktivitet og uddannel-
sestakster opført under heltidsuddannelse under § 19.22. Universiteter.

69. Administration af udlandsstipendieordningen
På kontoen er afsat midler til administration af udlandsstipendieordningen på universiteterne.

Midlerne fordeles mellem universiteterne på grundlag af antal studerende på udlandsstipendie-
ordningen. I 2015 udgør den vejledende takst 3.500 kr. Den endelige takst i 2016 fastsættes på
grundlag af bevillingsrammen og den faktiske aktivitet. De nærmere principper for opgørelse af
antal studerende på udlandsstipendieordningen, fremgår af myndighedskravene (jf. Styrelsen for
Videregående Uddannelsers myndighedskrav til registrering og indberetning af studieaktivitet og
optagelsestal på universiteterne).

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime
uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til primært aktivitetsafhængige tilskud til videregående
uddannelse:

§ 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
§ 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
§ 19.25.03. Maritime uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til erhvervsakademi- og profes-
sionsbacheloruddannelser samt enkelte øvrige korte og mellemlange videregående uddannelser.
Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevilling til taxametertilskud - samt ikke-aktivitetsafhæn-
gige tilskud til skoleskibe - til maritime uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau.

Tilskudsvilkår
Finansieringen af uddannelserne og institutionerne er baseret på et bloktilskudssystem. Insti-

tutionerne kan i overensstemmelse med gældende lovgivning disponere over de samlede tilskud
under ét. Bloktilskudsformen betyder, at der ikke er lønsums- og personalerammer knyttet til til-
skuddene. Institutionerne kan spare tilskud op.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, de mari-
time uddannelsesinstitutioner og Den Frie Lærerskole er omfattet af budgetvejledningens regler
for statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2014.

Takster/tilskud fastsættes ud fra en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering,
således at et landsdækkende udbud tilgodeses bedst muligt inden for de økonomiske rammer.
Takster/tilskud er fastsat, så de samlet set muliggør gennemførelse af uddannelserne med den
standard, der ønskes. Taksterne/tilskuddene er dermed uafhængige af den enkelte institutions
udgiftsdispositioner og omkostningsforhold. Det betyder i praksis, at det er de politisk fastsatte
takster, der er styrende for ressourceforbruget på institutionerne og ikke omvendt.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte antallet af studiepladser på uddannelser-
ne.

Uddannelses-og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af en-
keltuddannelserne et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendle-
dighed.

2015 2016 2017 2018 2019

Optag (antal)................................................................. 105 105 105 105 105
Uddannelsesaktivitet (STÅ) ......................................... 210 210 210 210 210
Tilskud (mio. kr., 2016-pl) .......................................... 16,6 16,0 15,4 14,7 14,1
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Budgettering
Det forventede tilskud fastlægges på baggrund af takster fastsat i de årlige finanslove og den

budgetterede aktivitet.
I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxametertilskud vedrørende forudgående

finansår.
På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer-/mindreudgifter betinget af aktivi-

tetsændringer, jf. tekstanmærkning 8. Taksterne kan nedsættes med en generel procentsats, hvis
de samlede udgifter til taxametertilskud på ministerområdet skønnes at overstige de afsatte be-
villinger, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Aktivitetsbestemte taxametertilskud
Alle aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud ydes efter fastlagte kriterier fælles for alle

typer af institutioner og for større grupper af uddannelser og ydes fortrinsvis som takster pr.
studenterårsværk (STÅ).

Et studenterårsværk svarer til et års normeret studie. STÅ opgøres enten efter eksamens-STÅ
(beståede eksaminer), semester-STÅ (beståede semestre) eller tilstedeværelses-STÅ (antal tilste-
deværende studerende på bestemte tælledage).

Færdiggørelsestaxametertilskud og internationaliseringstilskud ydes som takst pr. studerende.
Taxametertilskuddene består af:

De aktivitetsbestemte taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter ydes til
dækning af de direkte udgifter forbundet med undervisningens gennemførelse som f.eks. lærer-
lønudgifter, lønudgifter til andet personale, der bistår ved undervisningens gennemførelse, udgif-
ter til materialer, lærebøger og læremidler, udgifter til udstyr og vedligeholdelse heraf samt leje
og leasing samt udgifter til vejledning mv. samt fællesudgifter i form af administration, ledelse
og bygningsdrift samt andre udgifter, der er fælles for den enkelte institution, og som ikke hen-
sigtsmæssigt kan fordeles på de enkelte uddannelser.

Bygningstaxametertilskud og øvrige bygningstilskud ydes til institutionernes erhvervelse og
opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til udgifter til løbende udvendig vedligeholdelse,
husleje, bygningsinventar, ejendomsskatter, re- og nyinvestering og henlæggelser hertil samt
omkostninger ved finansiering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Den
Frie Lærerskole i Ollerup får deres momsudgifter refunderet i henhold til bekendtgørelse om
momskompensation, jf. BEK nr. 1168 af 8. december 2008. Tilskud til disse institutioner udbe-
tales efter takster ekskl. moms (dvs. uden momsandel). Undtaget herfra er dog tilskud, der ydes
til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af momskompensations-
ordningen.

Taxametertilskud til universiteter udbetales ligeledes ekskl. moms.
For de maritime uddannelsesinstitutioner er der fra 2016 indført momskompensation fsva.

driftsudgifter. Bygningstaxametertilskud ydes fortsat inkl. et momstillæg.
Tilskud til faktiske momsudgifter er opført under § 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købs-

moms, drift og § 35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg.
Uddannelses- og Forskningsministeren kan i løbet af finansåret indplacere nye uddannelser i

eksisterende takstgrupper.
Ved uddannelsers overgang til taxameterfinansiering og ved tekniske omlægninger fra et

tælleprincip til et andet, kan der som kompensation for det forrykkede studenterårsværksgrundlag
etableres overgangsordninger, hvor det forrykkede studenterårsværk danner grundlag for udbeta-
ling af undervisnings- og bygningstaxametertilskud.

- Taxametertilskud til undervisnings- og administrationsudgifter mv.: undervisnings-, fær-
diggørelses-, praktik-, refusionstaxameter.

- Bygningstaxametertilskud.
- Taxametertilskud til udgifter i forbindelse med international udveksling
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Udbetaling af tilskud
Undervisnings-, færdiggørelses-, praktik- og refusionstaxametertilskud til professionshøjsko-

ler, erhvervsakademier m.fl. udbetales månedsvis forud på baggrund af grundlagsårets aktivitet
og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske aktivitet.

Bygningstaxametertilskud til professionshøjskoler og erhvervsakademier mv. ydes på grund-
lag af antal studenterårsværk i grundlagsåret. Tilskud udbetales kvartalsvis forud til institutio-
nerne.

Grundlagsåret i 2016 omfatter aktiviteten i studieåret 2014-2015.
Undervisnings-, færdiggørelses- og praktiktilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner

udbetales på baggrund af en prognose og reguleres i 2. og 4. kvartal i forhold til den faktiske
aktivitet.

Taxametertilskud til internationale aktiviteter (udvekslingsstuderende og ophold med ud-
landsstipendium) udbetales tidstro.

Takstudvikling
Taksterne er i forhold til 2015 påvirket af tidligere års reguleringer.
Undervisnings- og praktiktaksterne er reduceret som følge af forventede besparelser i for-

bindelse med 9. fase af Statens Indkøbsprogram. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi-
og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er nedsat med i alt 4,1 mio. kr.
årligt i 2016 og frem.

Omstillingsreserven, jf. § 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsret-
tede uddannelser, er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 justeret for aktivi-
tetsændringer og tilbageført til taksterne.

Taksterne er endvidere som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med
2 pct. årligt i 2016 og frem, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag. Bevillingerne under
§ 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er
nedsat med i alt 119,1 mio. kr. i 2016, 241,0 mio. kr. i 2017, 357,8 mio. kr. i 2018 og 474,8 mio.
kr. i 2019 og bevillingerne under § 19.26. Åben uddannelse og øvrige efter-og videreuddannelser
er nedsat med i alt 6,9 mio. kr. i 2016, 12,6 mio. kr. i 2017, 18,4 mio. kr. i 2018 og 24,5 mio.
kr. i 2019.

Institutioner
Erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt øvrige maritime uddan-

nelser mv. gennemføres på erhvervsakademier omfattet af lov om erhvervsakademier for videre-
gående uddannelse, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, professionshøjskoler og Den Frie Lærer-
skole omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25.
august 2014, universiteter omfatter af lov om universiteter, jf. LB nr. 261 af 18. marts 2015,
maritime uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16.
maj 2015, samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole omfattet af lov om medie- og journa-
listhøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013.

Uddannelsesaktiviteter og omsætning for erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. samt
maritime uddannelsesinstitutioner i 2014 fremgår af nedenstående tabeller:

Erhvervsakademier
Aktiviteter Omsætning 

Heltidsud-
dannelse

Åben ud-
dannelse

I alt Statstilskud Øvrige
 indtægter

I alt

Københavns Erhvervsakademi (KEA) .......... 3.918 612 4.530 344,7 84,5 429,2
Erhvervsakademiet Copenhagen Business
Academy .......................................................... 3.860 1.119 4.979 262,4 69,6 332,0
Erhvervsakademi Sjælland.............................. 2.294 502 2.796 155,1 74,0 229,1
Erhvervsakademiet Lillebælt........................... 2.931 387 3.318 228,9 38,0 266,9
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Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl).
Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Professionshøjskoler mv.

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl). 
Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Øvrige institutioner

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl). 
Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Maritime uddannelsesinstitutioner

Bemærkninger: Uddannelsesaktiviteter er opgjort i studenterårsværk. Omsætning er opgjort i mio. kr. (2016-pl). Skole-
skibet Danmark ejes af staten og drives af MARTEC efter driftsoverenskomst med Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser. Omsætning og aktivitet for skoleskibet indgår ikke i ovenstående opgørelse for MARTEC.
Kilde: Uddannelsesinstitutionernes årsrapporter for 2014.

Erhvervsakademi SydVest .............................. 986 328 1.314 79,8 30,2 110,0
Erhvervsakademi Kolding............................... 1.006 388 1.394 67,2 47,8 115,0
Erhvervsakademi MidtVest............................. 570 87 657 49,7 10,7 60,4
Erhvervsakademi Dania .................................. 1.602 235 1.837 108,7 20,0 128,7
Erhvervsakademi Aarhus ................................ 2.855 509 3.364 219,5 52,1 271,6

Aktiviteter Omsætning

Heltidsud-
dannelse

Åben ud-
dannelse

I alt Statstilskud Øvrige
 indtægter

I alt

Professionshøjskolen UCC.............................. 8.143 1.339 9.482 621,0 294,4 915,4
Professionshøjskolen Metropol ....................... 7.764 1.299 9.063 675,6 194,6 870,2
Professionshøjskolen Sjælland........................ 6.453 710 7.163 462,4 134,0 596,4
Professionshøjskolen Syddanmark.................. 5.154 900 6.054 396,4 120,7 517,1
Professionshøjskolen Lillebælt ....................... 5.844 874 6.718 447,3 132,0 579,3
Professionshøjskolen VIA............................... 15.919 2.194 18.113 1.358,5 325,4 1.683,9
Professionshøjskolen Nordjylland................... 7.027 921 7.948 534,0 142,3 676,3

Aktiviteter Omsætning

Heltidsud-
dannelse

Åben ud-
dannelse

I alt Statstilskud Øvrige
 indtægter

I alt

Den Frie Lærerskole ....................................... 208 4 212 15,5 8,8 24,3
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ........ 1.742 150 1.892 147,3 56,0 203,3

Aktiviteter Omsætning 

Uddannelse Statstilskud Øvrige
 indtægter

I alt

Maskinmesterskolen København .................... 631 58,7 2,1 60,8
Skoleskibet Georg Stage ................................. 32 9,4 3,9 13,3
Skoleskibet Danmark ...................................... 40 14,1 2,1 16,2
MARTEC ......................................................... 462 48,7 15,0 63,7
Marstal Navigationsskole................................ 191 21,4 8,7 30,1
Svendborg Søfartsskole................................... 83 14,0 7,4 21,4
Svendborg International Maritime Academy . 414 54,6 6,4 61,0
Fredericia Maskinmesterskole......................... 454 36,4 8,5 44,9
Aarhus Maskinmesterskole ............................. 848 74,8 8,7 83,5
Skagen Skipperskole ....................................... 84 9,3 2,6 11,9
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19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.)
I henhold til lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25.

august 2014, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25.
august 2014, og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB
1147 af 23. oktober 2014, ydes der taxametertilskud til undervisnings-, fælles-, bygnings- og
udvekslingsudgifter til ordinære erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående ud-
dannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der ydes endvidere taxametertilskud til
uddannelsen til klinisk tandtekniker på SKT-skolen under Aarhus Universitet.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i afsnittet Udbetaling af tilskud under
§ 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1.151,7 1.227,0 1.344,5 1.433,0 1.464,0 1.433,1 1.414,7

10. Taxametertilskud til undervis-
 ningsudgifter

Udgift ................................................... 1.031,1 1.096,5 1.201,0 1.276,9 1.299,9 1.266,9 1.253,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1.031,1 1.096,5 1.201,0 1.276,9 1.299,9 1.266,9 1.253,1

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
 metertilskud

Udgift ................................................... 116,6 126,4 139,6 152,2 160,3 162,4 157,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 116,6 126,4 139,6 152,2 160,3 162,4 157,9

30. Taxametertilskud til internatio-
 nale aktiviteter

Udgift ................................................... 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7

Optag på erhvervsakademiuddannelser
Nedenstående tabel, optagelsestal fordelt på uddannelsesområder, indeholder oplysninger om

faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og øvrige korte videregående ud-
dannelser. Optagelsestallene for årene 2010-2014 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår
og ikke finansår. Således er året 2014 ensbetydende med studieåret 2014/2015.

Bemærkninger: Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeruddannelsen som følge af
en uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19. 25 .02. Professionsbacheloruddannelser mv.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Erhvervsakademiuddannelser i alt 9.622 10.693 11.659 12.269 13.427 14.431 14.486 14.178 14.610 14.460
Tekniske uddannelser .................... 2.662 2.796 3.003 3.044 3.157 3.393 3.406 3.334 3.436 3.401
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser ................. 6.806 7.885 8.643 9.213 10.258 11.025 11.067 10.831 11.161 11.046
Sundhedsfaglige uddannelser ........ 154 12 13 12 12 13 13 13 13 13

Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser............. 992,5 1.023,9 1.086,5 1.176,0 1.246,6 1.358,0 1.433,0 1.464,0 1.433,1 1.414,7

- merkantile uddannelser............ 577,7 594,7 670,2 746,9 804,5 885 936,9 961,0 940,5 928,8
 - sundhedsuddannelser ............... 43,2 42,5 2,9 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9

- tekniske uddannelser................ 371,6 386,7 413,4 426,4 439,3 470,2 493,2 500,0 489,7 483,0
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Takstkatalog for 2016
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

Bemærkninger: *Både teori- og kliniske praktikstudenterårsværk i grundlagsåret indgår i beregning af bygningstilskud
for uddannelsen til klinisk tandtekniker.

B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser1) .......... 11.823 13.240 14.571 16.000 17.077 18.504 20.133 20.927 20.767 20.930

- merkantile uddannelser............ 8.032 9.036 10.333 11.628 12.539 13.764 15.045 15.671 15.554 15.681
 - sundhedsuddannelser ............... 305 312 22 21 23 22 24 25 25 25

- tekniske uddannelser................ 3.486 3.892 4.216 4.351 4.515 4.718 5.064 5.231 5.188 5.224
2. Udvekslingsstuderende2) .......... 781 921 857 720 720 702 702 702 702 702
3. Dimittender3) ............................. 4.687 5.442 5.872 6.458 6.883 7.019 7.891 8.661 8.764 8.492
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Ordinære uddannelser............. 83,9 77,3 74,6 73,5 73,0 73,4 71,2 70,0 69,0 67,6

- merkantile uddannelser............ 71,9 65,8 64,9 64,2 64,2 64,3 62,3 61,3 60,5 59,2
 - sundhedsuddannelser ............... 141,6 136,2 131,8 128,6 121,7 127,3 121,5 120,1 117,4 117,0

- tekniske uddannelser................ 106,6 99,4 98,1 98,0 97,3 99,7 97,4 95,6 94,4 92,4

Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirket af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra
2009. 1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk,2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer,
der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit A, 3) Dimittender op-
gøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddannelser under afsnit
A.

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Administrationsøkonom 49.600 7.700 5.700
Business controller
Finansøkonom
Handelsøkonom
Markedsføringsøkonom
Serviceøkonom
Logistikøkonom 63.200
E-designer 72.000 16.100 9.000
Multimediedesigner
Datamatiker 73.600   

   
Sundhedsuddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Klinisk tandtekniker* 75.500 14.300 -

    
Tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Produktionsteknolog 77.300 13.600 10.900
Designteknolog 16.100
Designuddannelsen, ædelmetal (afløb) 80.300 14.200
Jordbrugsteknolog 81.100 10.900
Automationsteknolog 88.300
Driftsteknolog, Offshore
Energiteknolog
Installatør
IT-teknolog
Miljøteknolog
Autoteknolog 16.100
Laborant 92.100 28.200 27.600
Procesteknolog 97.200 13.600 16.100
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Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

Bygningstakster til erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser
på erhvervsakademier reguleres i forhold til regionaliseringsfaktorer. Ovenstående bygnings-
takster er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0. Der er følgende regionaliseringsfak-
torer: 0,8, 0,844, 0,9, 1,0 og 1,1.

Regionaliseringsfaktorerne for bygningstilskuddene til erhvervsakademiuddannelser på er-
hvervsakademierne kan justeres, således at de sikrer en omkostningsneutral omfordeling af
bygningstilskuddet mellem erhvervsakademierne.

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik- samt færdiggørelsestaxametertilskud. Endvidere

ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved uddannelsen til klinisk
tandtekniker.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Til uddannelsen til klinisk tandtekniker ved Aarhus Universitet ydes et særligt bygningstil-

skud.

30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved

erhvervsakademiuddannelser og øvrige korte videregående uddannelser.
Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller prak-

tikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den
studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipen-
dieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

Uddannelsesaktiviteter på universiteter
Uddannelse Bygningstakst

ekskl. moms 

Sundhedsuddannelser 22.900

Særlige takster
Uddannelse Takst

Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende 5.500

Tilskud til praktik og klinisk undervisning
Uddannelse Takst 

Praktik 12.000

Klinisk undervisning på tandteknikeruddannelsen 93.100

Hovedområde Undervisnings- og færdiggørelses- Bygnings-
taxameter taxameter

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser 0,06 0,19
Sundhedsuddannelser 0,08 0,19
Tekniske uddannelser 0,08 0,19
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19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.)
I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25.

august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. au-
gust 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, LB nr. 205 af 27. februar 2013, lov om er-
hvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, LB nr. 1147 af 23. oktober 2014,
og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, ydes der taxametertilskud til
undervisnings-, fælles-, bygnings-, refusions- og udvekslingsudgifter til ordinære professionsba-
cheloruddannelser, særligt tilrettelagte afsluttende forløb på professionsbacheloruddannelser, øv-
rige mellemlange videregående uddannelser, værkstedskurser samt 1-årige forberedelseskurser for
indvandrere og flygtninge (FiF-kurser) på erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der ydes i henhold til tekstanmærkning nr. 179 taxametertilskud til diakonuddannelsen, der
er en forsøgsuddannelse ved den selvejende institution Diakonhøjskolen. Uddannelsen er under
udfasning.

Der ydes endvidere tilskud til enkelte professionsbacheloruddannelser, der som følge af fu-
sioner gennemføres af universiteter.

Udbetaling af taxametertilskud er beskrevet nærmere i anmærkningerne i afsnittet Udbetaling
af tilskud under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime
uddannelser.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 3.803,8 3.964,1 4.231,1 4.282,4 4.279,4 4.193,5 4.128,5

10. Taxametertilskud til undervis-
 ningsudgifter

Udgift ................................................... 3.398,6 3.529,6 3.771,0 3.789,8 3.780,4 3.695,3 3.643,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3.398,6 3.529,6 3.771,0 3.789,8 3.780,4 3.695,3 3.643,4

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
 metertilskud

Udgift ................................................... 389,2 421,7 446,7 479,6 486,1 485,6 472,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 0,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 388,8 421,3 446,7 479,6 486,1 485,6 472,6

30. Taxametertilskud til internatio-
 nale aktiviteter

Udgift ................................................... 16,0 12,8 13,4 13,0 12,9 12,6 12,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 16,0 12,8 13,4 13,0 12,9 12,6 12,5

 
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.9.
BV 2.11.1.
BV 2.11.5.

Den selvejende institution Diakonhøjskolen, hvortil der ydes tilskud i
henhold til tekstanmærkning nr. 179, er ikke omfattet af reglerne for
statsfinansierede selvejende institutioner, jf. Budgetvejledning 2014. Dia-
konhøjskolen reguleres i henhold til afsnit 2.4.9. i Budgetvejledning 2014
og er ikke omfattet af bestemmelserne om disponering af modtagne tilskud
i afsnit 2.11.5. samt Budgetvejledningens generelle bestemmelser i øvrigt
(afsnit 2.1.-2.5. i Budgetvejledning 2014).
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Optag på professionsbacheloruddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger

om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående ud-
dannelser. Optagelsestallene for årene 2010-2014 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår
og ikke finansår. Således henviser året 2014 til studieåret 2014/2015.

Optaget på de maritime professionsbacheloruddannelser dimensioneres af Styrelsen for Vi-
deregående Uddannelser bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:

Bemærkninger: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige over-
bygningsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Takstkatalog for 2016
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Professionsbacheloruddannelser
i alt ................................................. 22.156 23.491 25.154 25.510 26.513  26.547  26.468  26.215  26.768  26.555
Tekniske uddannelser .................... 3.617 3.711 4.257 4.635 5.291 5.298 5.282 5.232 5.342 5.299
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser ................. 2.633 3.214 3.930 4.484 4.873 4.879 4.864 4.818 4.920 4.881
Humanistiske uddannelser ............ 363 419 540 540 563 564 562 557 569 564
Pædagogiske uddannelser ............. 8.861 9.321 9.620 8.909 8.845 8.856 8.831 8.745 8.929 8.859
Sundhedsfaglige uddannelser......... 6.682 6.826 6.807 6.942 6.941 6.950 6.929 6.863 7.008 6.952

Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser 3.213,1 3.256,7 3.592,8 3.868,4 4.012,6 4.273,4 4.282,4 4.279,4 4.193,5 4.128,5
 - samfundsfaglige uddannelser 194,0 235,1 290,1 351,0 410,8 462,7 480,5 492,2 489,1 481,8
 - humanistiske uddannelser 62,6 61,1 69,6 74,5 77,5 85,7 86,5 85,3 83,6 82,1
 - sundhedsuddannelser 1.155,7 1.174,0 1.282,2 1.344,6 1.374,1 1.394,9 1.362,1 1.332,5 1.299,0 1.271,0
 - pædagogiske uddannelser 1.232,2 1.136,1 1.209,0 1.284,4 1.284,4 1.371,2 1.370,1 1.368,4 1.332,6 1.319,3
 - tekniske uddannelser 568,6 650,4 741,9 813,9 865,8 958,9 983,2 1.001,0 989,2 974,3
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser1) 48.934 51.456 56.375 60.947 63.454 67.050 69.103 70.191 69.719 70.094
 - samfundsfaglige uddannelser 3.954 4.937 5.826 6.958 8.192 9.251 9.807 10.214 10.235 10.277
 - humanistiske uddannelser 1.085 1.128 1.258 1.352 1.484 1.634 1.653 1.659 1.652 1.653
 - sundhedsuddannelser 15.244 15.780 16.901 17.794 18.410 18.408 18.461 18.422 18.240 18.244
 - pædagogiske uddannelser 22.527 22.177 24.030 25.531 25.389 26.891 27.472 27.862 27.550 27.810
 - tekniske uddannelser 6.124 7.434 8.360 9.312 9.979 10.866 11.710 12.034 12.042 12.110
2. Udvekslingsstuderende2) 2.479 2.199 3.197 2.849 2.279 2.374 2.374 2.374 2.374 2.374
3. Dimittender3) 12.236 12.516 12.951 15.139 17.023 17.880 18.297 18.902 19.519 19.403
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser 65,7 63,3 63,7 63,5 63,2 63,7 62,0 61,0 60,1 58,9
 - samfundsfaglige uddannelser 49,1 47,6 49,8 50,4 50,1 50,0 49,0 48,2 47,8 46,9
 - humanistiske uddannelser 57,7 54,2 55,3 55,1 52,2 52,4 52,3 51,4 50,6 49,7
 - sundhedsuddannelser 75,8 74,4 75,9 75,6 74,6 75,8 73,8 72,3 71,2 69,7
 - pædagogiske uddannelser 54,7 51,2 50,3 50,3 50,6 51,0 49,9 49,1 48,4 47,4
 - tekniske uddannelser 92,8 87,5 88,7 87,4 86,8 88,2 84,0 83,2 82,1 80,5

Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende
opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter
en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære ud-
dannelser.
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Adgangsgivende tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Værkstedskursus 63.300 - 12.000

    
Adgangsgivende pædagogiske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere 53.000 - 7.000

    
Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Leisure management 32.000 7.500 5.100
Socialrådgiver 44.400 9.000 7.000
International Hospitality Management, overbygn. 49.600 3.900 5.700
International handel og markedsføring, overbygn.
Sportmanagement, overbygn.
Offentlig administration 7.700
Professionsbachelor i finans
Innovation og entrepreneurship (PB ob) 51.900 4.500 5.100
Eksport og teknologi 9.000
Procesøkonomi og værdikædeledelse
Smykker, teknologi og business
Økonomi og it    

    
Humanistiske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Erhvervssprog og it-baseret markedsføring 38.000 9.000 5.100
Journalist 54.500 14.900 9.000
Kommunikation
Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk 88.300 16.500 7.000

    
Sundhedsuddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Ernæring og sundhed 50.600 14.300 7.000
Global Nutrition and Health
Ergoterapeut 52.800 12.000
Fysioterapeut
Optometri 60.900
Tandplejer* 68.200 -
Sygeplejerske 86.300 17.300 12.000
Laboratorie-, fødevare-, og procesteknologi, overbygn. 87.600 8.600 20.300
Bioanalytiker 17.300
Jordemoder 116.700 12.000
Radiograf 170.600 20.300

   
Pædagogiske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Natur- og Kulturformidling 39.100 9.000 7.000
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Bemærkninger: *For bygningstilskud til tandplejeruddannelsen gælder det, at både teori- og klinisk praktikstudenter-
årsværk i grundlagsåret er ressourceudløsende.

Bemærkninger: * Bygningstaxametertilskud til de tekniske maritime professionsbacheloruddannelser er inklusiv et
momselement.

Bemærkning er: Se præcisering under § 19.25 .02.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud.

Diakon (afløb) 44.400
Diakoni og socialpædagogik
Pædagog
Tekstildesign, håndværk og formidling
Lærer, Den Frie Lærerskole 49.600 14.900
Kristendom, kultur og kommunikation
Afspændingspædagogik & psykomotorik 52.400 14.300 12.000
Folkeskolelærer, aftenunderv. 54.900 14.900 2.100
Folkeskolelærer 7.000

    
Tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter

Medieproduktion og ledelse 64.100 16.100 -
Tv- og Medietilrettelægger
E-konceptudvikling, overbygn. 75.000 8.000 12.000
Softwareudvikling, overbygn.
Webudvikling, overbygning
Animation 16.100
Grafisk fortælling
Grafisk kommunikation
Medie- og sonokommunikation
Multiplatform storytelling
Visuel kommunikation
Eksportingeniør 77.100 17.300
Have- og parkingeniør, overbygn. 78.300 8.000
Design og business, overbygn. 8.600
Energimanagement, overbygn.
Jordbrugsvirksomhed, overbygn.
Produktudvikling og teknisk integration, overbygn.
Teknisk manager offshore, overbygn.
Skov- og landskabsingeniør 16.100 -
Have- og parkingeniør 12.000
Diplomingeniør 17.300
Katastrofe- og risikomanagement
Bygningskonstruktør 82.700 16.100 10.900

Tekniske maritime uddannelser
Uddannelse Undervisnings-

taxameter
Færdiggørelses-

taxameter
Bygnings-
taxameter*

Skibsofficer 78.300 17.300 14.300
Skibsfører (PB)
Maskinmester
Værkstedsskole 88.900 - 16.200

Uddannelsesaktiviteter på universiteter
Uddannelse Bygningstakst

ekskl. moms

Sundhedsuddannelser 22.900

Tekniske uddannelser



128 § 19.25.02.

Tilskud, der ydes til aktiviteter, der forudsættes udlagt til udbydere, der ikke er omfattet af
momskompensationsordningen, udbetales inkl. momstillægsfaktor.

Der fastsættes desuden følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes undervisnings-, praktik-, refusions- og færdiggørelsestaxametertilskud.

Endvidere ydes der taxametertilskud til finansiering af udgifter til klinisk praktik ved tandpleje-
ruddannelsen.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.
Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

udløser ikke bygningstaxameter.
Til uddannelsen til tandplejer ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet ydes et

særligt bygningstilskud.
Institutioner med udbud af sygepleje- og radiografuddannelserne, der ikke har fået tilbud om

at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2016, får ikke udbetalt bygningstaxametertil-
skud. Tilskuddet overføres i stedet som en intern statslig overførsel til § 20.85.12. Lokaleforsy-
ningen til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner til afholdelse af udgifter forbundet med
bygningerne, jf. anmærkningerne i afsnittet Bygningstaxametertilskud, tidligere amtslige institu-
tioner under § 20. Undervisningsministeriet.

På budgetteringstidspunktet forventes de resterende bygninger overdraget pr. 1. januar 2016.
Den interne statslige overførsel er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,0 mio. kr.

Særlige takster
Uddannelse Takst

Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende 5.500

Tilskud til praktik og klinisk undervisning
Uddannelse Takst

Praktik 12.000
Klinik 93.100

Bemærkninger: Praktik- og kliniktaxameter afregnes uden tillæg af moms.

Uddannelse   Refusionstakst

Folkeskolelærer 30.200
Jordemoder 64.600
Ergo- og fysioterapeuter 86.200

Momstillægsfaktorer
Undervisnings- og færdiggørelses- Bygnings-

taxameter taxameter

Alle hovedområder 0,08 0,19
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30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold ved

professionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser.
Tilskuddet ydes pr. indgående og udgående udvekslingsstuderende, hvor studie- eller prak-

tikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den
studerendes uddannelse. Studerende, der modtager stipendier til studieafgift via udlandsstipen-
dieordningen, jf. § 19.83.03. Udlandsstipendier, indgår ikke i opgørelsen.

19.25.03. Maritime uddannelser (Selvejebev.)
Af hovedkontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er på profes-

sionsbachelorniveau. Der ydes endvidere tilskud til det maritime uddannelsescenter MARTEC i
Frederikshavn til driften af skoleskibet DANMARK, der ejes af staten, men drives af MARTEC
efter driftsoverenskomst. Endelig ydes tilskud til Stiftelsen Georg Stages minde, der driver sko-
leskibet GEORG STAGE.

Herudover ydes der tilskud til praktikpladser og hjemsendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 93,0 90,6 99,4 100,1 100,7 101,3 99,4

10. Maritime uddannelser
Udgift ................................................... 58,9 54,2 63,7 61,2 62,2 63,2 62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 58,9 54,2 63,7 61,2 62,2 63,2 62,0

21. Skoleskibet DANMARK
Udgift ................................................... 13,8 13,9 14,0 13,9 13,6 13,4 13,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,8 13,9 14,0 13,9 13,6 13,4 13,1

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.3.5 Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra
private til finansiering af undervisningsformål.

BV 2.11.5.3.
BV 2.11.5.4.
BV 2.11.5.5.
BV 2.11.5.6.

Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæg-
gelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt,
iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter
samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime
uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammen-
lignelige institutioner på Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets område.

BV 2.11.5.7 Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af statens
selvforsikringsprincip. MARTEC kan tegne P&I forsikring
for Skoleskibet Danmark.

BV 2.5 og 2.11.5 Stiftelsen Georg Stages Minde er ikke omfattet af de af fi-
nansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og
ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens
ansatte.
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22. Skoleskibet GEORG STAGE
Udgift ................................................... 6,2 6,3 6,4 9,3 9,2 9,0 8,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,2 6,3 6,4 9,3 9,2 9,0 8,9

80. Praktikpladstilskud
Udgift ................................................... 14,1 16,1 15,3 15,7 15,7 15,7 15,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,1 16,1 - 15,7 15,7 15,7 15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 15,3 - - - -

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved akt. 89 af 25. februar 2010 blev Skagen Skip-
perskole tildelt et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning.
Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de føl-
gende 29 år er reduceret med 2,1 mio. kr.

10. Maritime uddannelser
Af kontoen ydes taxametertilskud til maritime uddannelser, der ikke er professionsbachelo-

ruddannelser.

Adgangsbegrænsning
 For 2016 fastsættes der følgende maksimale optag:
a) Skibsassistentuddannelsens grundmodul: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på

skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
b) Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev: 131 på MARTEC
c) HF-søfart: 84 på Marstal Navigationsskole, 56 på MARTEC og 56 på Svendborg Søfartsskole.
Styrelsen for Videregående Uddannelser kan give tilladelse til en omfordeling.

Optaget på de øvrige maritime uddannelser dimensioneres af Uddannelses- og forsknings-
ministeren bl.a. ud fra hensynet til en regional fordeling af pladserne.

Tilskudsprincipper
Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. ne-

denstående takstkatalog.
Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til

skibsfører (ikke PB), sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad samt afslutningskursus for skibsas-
sistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

Styrelsen for Videregående Uddannelser kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til
obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige
lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

For 2016 fastsættes følgende takster i antal kr. ekskl. moms.

Takstkatalog for 2016

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Undervisnings-
taxameter

Færdiggørelses-
taxameter

Bygnings-
taxameter*

Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, styrmand 78.300 - 14.300
Sætteskipper, fiskeskipper af 1. grad 13.600
Skibsfører (ikke professionsbachelor) 17.300
Obligatoriske specialkurser 146.900 -
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart 88.900 - 16.200
Skibsassistent 7.100
Maritim forberedelse 59.800 - 6.000
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Kostafdelinger
Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 af 11. december 2003 om op-

hold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kur-
sister. Tilskuddet ydes til deltagere på følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningsmodul samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse
- Fiskeriuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden of-
fentlig understøttelse, løn eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til insti-
tutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på
Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som
et obligatorisk led i uddannelsen.

Takstkatalog - tilskud til kostafdelinger

Bemærkninger: *Bygningstaxametertilskud er inklusiv et momselement.

Særlige tilskud
Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordi-

nære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nød-
vendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang
af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skole-
periode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinsti-
tution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk
benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skygge-
elevtilskud med både undervisnings- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse.
Styrelsen for Videregående Uddannelser afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtil-
skud.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten viser alene aktivitet for studerende, der er ydet tilskud til fra Styrelsen for Videre-
gående Uddannelser. 

Kr.

Kost og logi (egenbetaling) 19.400

Forplejning 8.600
Fællesudgifter 16.800
Bygningsudgifter* 17.800

Studenterårsværk R R B F BO 1 BO 2 BO 3
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, sæt-
teskipper, fiskeskipper af 1. grad,
skibsfører (ikke professionsbachelor) ..... 207 196 205 205 205 205 205
Skibsmaskinist .......................................... 13 15 20 20 20 20 20
HF-søfart ................................................... 90 90 133 153 173 193 193
Skibsassistent ............................................ 175 174 181 181 181 181 181
Maritim forberedelse ................................ 5 0 5 5 5 5 5
Efteruddannelse ........................................ 28 21 28 28 28 28 28

I alt........................................................... 518 496 572 592 612 632 632
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21. Skoleskibet DANMARK
Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK er overført til det maritime uddannelsescenter

MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes af staten repræsenteret ved Styrelsen for Videregående
Uddannelser. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Derudover har sko-
leskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til
driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE
Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en

selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen. Der ydes
et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet. Tilskuddet er fra 2016 hævet med 3,0
mio. kr. årligt.

80. Praktikpladstilskud
Styrelsen for Videregående Uddannelser yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse

af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne prak-
tikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt uddannelsesaftale, jf. BEK nr. 131
af 23. februar 2009. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studeren-
de/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den
i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af
Styrelsen for Videregående Uddannelser.

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8,
184 og 206)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.26.01. Åben uddannelse
§ 19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser
§ 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til taxametertilskud til aktiviteter under åben uddan-
nelse samt øvrig efter- og videreuddannelse.

19.26.01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (Selvejebev.)
I henhold til lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, ydes der taxameter-

tilskud til delvis dækning af udgifter ved åben uddannelse på videregående niveau. Der ydes
endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og realkompe-
tencevurderinger.

På uddannelser, hvor aktiviteten indberettes på fagniveau, og hvor det samme fag indgår i
flere uddannelser med forskellig takst, er taksten fastsat til den takst, som den uddannelse, faget
hører naturligt hjemme i, er takstindplaceret til. Hvis en sådan afgrænsning ikke er entydig, er
fagets takst fastsat til den takst, som den uddannelse med lavest takst er takstindplaceret til.
Reglen kan fraviges for fag på uddannelser, som er omfattet af særlige politiske aftaler om tilskud
til de konkrete uddannelser. Der ydes ikke bygningstilskud til uddannelse udbudt som fjernun-
dervisning.

Der ydes et særligt bygningstaxametertilskud til institutioner, der betaler fuld husleje under
SEA-ordningen.
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Udbetaling af tilskud til institutionerne samt takstudviklingen er beskrevet nærmere i an-
mærkningerne i afsnittene Udbetaling af tilskud og Takstudvikling under § 19.25. Erhvervsaka-
demi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser.

Bevillingen er omfattet af trepartsaftale om udmøntningen af 1 mia. kr. til mere og bedre
voksen- og efteruddannelse, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Aftalen indebærer:

Midler til takstforhøjelser er fra 2017 og frem afsat som en reserve, jf. § 19.27.79.70. Re-
serve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 263,5 259,8 317,5 328,9 298,9 288,9 283,9

10. Taxametertilskud til undervis-
 ningsudgifter

Udgift ................................................... 236,5 233,0 285,2 294,7 265,4 256,4 251,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 236,5 233,0 285,2 294,7 265,4 256,4 251,9

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
 metertilskud

Udgift ................................................... 27,0 26,8 32,3 34,2 33,5 32,5 32,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 27,0 26,8 32,3 34,2 33,5 32,5 32,0

- Takstforhøjelser til udvalgte tekniske akademiuddannelser og tilhørende indledende kurser
- Lempeligere tilskudsvilkår for realkompetencevurderinger
- Udvidelse af lov om åben uddannelse til også at omfatte kunstneriske og maritime uddannel-

sesinstitutioner

Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud.................. 365,0 351,7 248,6 241,3 236,7 288,1 294,7 265,4 256,4 251,9
2. Bygningstilskud.......................... 31,0 27,6 27,7 27,6 27,2 32,6 34,2 33,5 32,5 32,0
I alt ................................................. 396,0 379,3 276,3 268,9 263,9 320,7 328,9 298,9 288,9 283,9
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
Akademiuddannelser ...................... 3.669 3.782 3.739 3.840 3.630 3.945 4.103 4.103 4.103 4.103
Diplomuddannelser ......................... 8.079 8.216 8.084 8.057 8.301 9.289 8.914 8.779 8.717 8.717
Enkeltfag ......................................... 518 420 400 354 413 1.345 1.487 1.487 1.487 1.487
Øvrige uddannelser ........................ 2.377 2.391 1.862 1.778 1.680 1.656 1.676 1.676 1.676 1.676
I alt ................................................. 14.643 14.809 14.085 14.029 14.024 16.235 16.180 16.045 15.983 15.983
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Takstkatalog for 2016
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. års studerende ) ekskl. moms for åben uddan-

nelse:

Videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)

Fagområde for service, produktion, it, bygge og anlæg mv.
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Akademiuddannelse i ernæring 17.700 3.600
Akademiuddannelse i gastronomi

Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion 37.300 2.000

Akademiuddannelse i informationsteknologi 39.500 3.600

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 42.700 3.600

Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi 49.800 7.100

Akademiuddannelse i energiteknologi 58.500 6.200

Fagområde for velfærd, undervisning og sundhed
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning 14.500 2.000
Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
Akademiuddannelse i socialpædagogik

Akademiuddannelse i sundhedspraksis 17.700 2.000
Akademiuddannelse i velfærdsteknologi

Akademiuddannelse i tolkning 22.000 2.000

Akademiuddannelse, friluftsvejleder 33.500 2.000

Fagområde for ledelse
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Akademiuddannelse i ledelse 12.300 2.000
Akademiuddannelse i HR   

Merkantile fagområde 
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning 12.300 2.000
Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi
Akademiuddannelse i retail
Akademiuddannelse i skatter og afgifter
Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse i international transport og logistik 37.300 2.000
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Diplomuddannelser

Fagområde for medie- og kommunikation
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Akademiuddannelse i kreativitet og design 17.700 2.000
Projektledelse - medie- og kommunikationsbranchen

Fagområde for administration og forvaltning 
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration 12.300 2.000
Akademiuddannelse i beskæftigelse
Akademiuddannelse i socialt arbejde

Fagområde for it og teknik
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse 17.700 2.000

Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø 33.500 3.600
Teknologisk diplomuddannelse i parkforvaltning   

Diplomuddannelse i informationsteknologi under IT-Vest samar-
bejdet 39.900 -
Diplomuddannelse i informationsteknologi ved ITU
Teknologisk diplomuddannelse i humanøkologi
Diplomuddannelse i softwareudvikling 3.600
Diplomuddannelse i webudvikling
IT-diplomuddannelsen
Teknologisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og
kemi
Teknologisk diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Ma-
nagement
Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknik
Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold

Fagområde for ledelse 
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Diplomuddannelsen i ledelse 17.700 2.000
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse

Fagområde for medie- og kommunikation 
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Diplomuddannelse i analytisk journalistik 17.700 2.000
Diplomuddannelse i digital journalistik
Diplomuddannelse i e-konceptudvikling
Diplomuddannelse i fagjournalistik
Diplomuddannelse i kommunikation og informationsjournalistik
Diplomuddannelse i visuel journalistik
Erhvervssproglig diplomuddannelse
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Enkeltfag

Det pædagogiske fagområde
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Den pædagogiske diplomuddannelse 17.700 2.000
Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

HD 9.500 2.000

Den merkantile diplomuddannelse 12.300 2.000
Diplomuddannelse i vurdering

Den sociale diplomuddannelse 17.700 2.000
Diplomuddannelse i beskæftigelse
Diplomuddannelse i design og business
Diplomuddannelse i familieterapi
Diplomuddannelse i kriminologi
Diplomuddannelse i offentlig administration
Diplomuddannelse i skat
Diplomuddannelse i socialformidling
Diplomuddannelsen til turistfører

Diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejledning 24.800 2.000

Det sundhedsfaglige område
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Den ernæringsfaglige diplomuddannelse 17.700 2.000
Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Diplomuddannelse i psykiatri
Diplomuddannelse i ældrepleje   

Diplomuddannelse i oral helse 22.000 3.600

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser 
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

International handel og markedsføring, enkeltfag 12.300 2.000
International Hospitality Management, enkeltfag
Sportsmanagement, enkeltfag
Finansøkonom, enkeltfag 3.600
Financial controller, enkeltfag
Handelsøkonom, enkeltfag
Markedsføringsøkonom, enkeltfag
Offentlig administration, enkeltfag
Professionsbachelor i finans, enkeltfag
Serviceøkonom, enkeltfag

Socialrådgiver, enkeltfag 14.500 2.000
Logistikøkonom, enkeltfag  3.600

Administrationsøkonom, enkeltfag 17.700 2.000
Almen erhvervsøkonomi, HA, enkeltfag
Eksport og teknologi, enkeltfag
Professionsbachelor i smykker, enkeltfag
Leisure management, enkeltfag
Procesøkonomi og værdikædeledelse, enkeltfag

Datamatiker, enkeltfag 22.000 5.300



§ 19.26.01. 137

Multimediedesigner, enkeltfag

E-designer, enkeltfag 33.500 5.300

Humanistiske uddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Journalist, enkeltfag 17.700 2.000
Kommunikation, enkeltfag
Sprog ved handelshøjskolerne, enkeltfag

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation, enkeltfag 22.000 2.000

Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, enkeltfag 39.900 2.000

Pædagogiske uddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Afspændingspædagog, enkeltfag 14.500 2.000

Folkeskolelærer, enkeltfag 17.700 2.000
Klinisk diætist, enkeltfag
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
Natur og kulturformidling, enkeltfag
Pædagog, enkeltfag
Diakoni og socialpædagogik, enkeltfag
Tekstile fag og formidling, enkeltfag

Sundhedsuddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Global Nutrition and Health, enkeltfag 17.700 2.000
Tandplejer, enkeltfag

Ergo- og fysioterapeut, enkeltfag 22.000 2.000
Ernæring og sundhed, enkeltfag
Jordemoder, enkeltfag
Klinisk tandtekniker, enkeltfag

Optometrist, enkeltfag 24.800 2.000

Bioanalytiker, enkeltfag 33.500 2.000

Radiograf, enkeltfag 39.900 3.500
Sygeplejerske, enkeltfag   

Tekniske uddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

E-konceptudvikling, enkeltfag 24.800 5.300
Grafisk kommunikation, enkeltfag
Medie- og sonokommunikation, enkeltfag
Medieproduktion og ledelse, enkeltfag
Softwareudvikling, enkeltfag
TV- og Medietilrettelæggelse, enkeltfag
Visuel kommunikation, enkeltfag
Webudvikling, enkeltfag   

Skov- og landskabsingeniør, enkeltfag 33.500 -
Arkitekt, enkeltfag 3.600
Design og business, enkeltfag
Design, enkeltfag
Diplomingeniør, Eksport, enkeltfag
Diplomingeniør, enkeltfag
Have- og parkingeniør, enkeltfag
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Øvrige uddannelser

Katastrofe- og risikomanagement, enkeltfag
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag
Maskinmester, enkeltfag
Produktudvikling og teknisk integration, enkeltfag
Skibsfører, enkeltfag
Skibsofficer, enkeltfag
Teknisk manager offshore, enkeltfag
Animation, enkeltfag 5.300
Grafisk fortælling, enkeltfag
Multiplatform storytelling and production, enkeltfag
Automationsteknologi, enkeltfag 6.200
Autoteknologi, enkeltfag
Driftsteknolog - Offshore, enkeltfag
Energiteknolog, enkeltfag
Installatør, enkeltfag
It-teknolog, enkeltfag
Produktionsteknolog, enkeltfag
Designteknolog, enkeltfag 7.100
Designuddannelsen, ædelmetal, enkeltfag
Laborant, enkeltfag
Procesteknolog, enkeltfag

Diplomingeniør, Bioprocesteknologi, enkeltfag 39.900 3.600
Bygningskonstruktør, enkeltfag 6.200
Jordbrugsteknolog, enkeltfag
Jordbrugsvirksomhed, enkeltfag

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Tillægsuddannelsen i ejendomsformidling 12.300 2.000

Humanistiske uddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Underviser i dansk som andetsprog for voksne og unge 14.500 2.000

Statsprøvet tolk 39.900 2.000

Sundhedsuddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Videreuddannelse i odontologisk praksis 33.500 -

Pædagogiske uddannelser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Voksenunderviser 17.700 2.000

Meritpædagoguddannelsen 20.000 2.000

Meritlæreruddannelsen 32.000 2.000

Almen uddannelse i sløjd 33.500 6.200
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Bemærkninger: Øvrige tilskud ydes pr. realkompetencevurdering henholdsvis udarbejdet uddannelsesplan.

Der fastsættes følgende faktorer vedrørende tillæg af moms:

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til delvis dækning af undervisningsudgifter.

Der ydes endvidere tilskud til delvis dækning af udgifter til vejledning ved fleksible forløb og til
realkompetencevurderinger.

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
Af bevillingen ydes bygningstaxametertilskud.

Uddannelser gennemført ved Mediehøjskolen under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt
uddannelser gennemført ved Skovskolen under Københavns Universitet udløser ikke bygnings-
taxametertilskud.

Den særlige bygningstakst til uddannelsesaktivitet på universiteter gives på baggrund af ak-
tivitet på følgende institutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet (undtagen Skov-
skolen i Nødebo), Aarhus Universitet (undtagen AU Herning og Ingeniørhøjskolen Aarhus Uni-
versitet), Copenhagen Business School - Handelshøjskolen samt Syddansk Universitet (undtagen
Det Tekniske Fakultet, Odense, og Syddansk Universitet, Slagelse).

Særligt tilrettelagte kurser
Uddannelse Undervisningstakst Bygningstakst

Fagspecifikke kurser 12.300 2.000

Afsluttende projekt ved fleksible forløb 22.000 2.000
Indledende kurser til VVU   

Øvrige tilskud
Aktivitet Takst

Realkompetencevurdering, akademi- og diplomuddannelser  1.700
Vejledningstilskud ved fleksible forløb

Tillægstilskud til realkompetencevurdering for faglærte og ufaglærte 3.000

Uddannelsesaktiviteter på universiteterne
Hovedområder Bygningstakst

Samfundsfaglige og merkantile uddannelser  1.900
Humanistiske uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Naturfaglige uddannelser 7.600
Sundhedsuddannelser
Tekniske uddannelser   

Område Undervisningstakster Bygningstakster

Åben uddannelse 0,07 0,19
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19.26.05. Erhvervspædagogiske læreruddannelser (Selvejebev.)
Bevillingen er ophørt, da uddannelsen er udfaset og erstattet af diplomuddannelse i

 erhvervspædagogik.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1,5 0,2 - - - - -

20. Taxametertilskud til fællesudgif-
 ter

Udgift ................................................... 0,8 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 0,1 - - - - -

25. Aktivitetsbestemte bygningstaxa-
 metertilskud

Udgift ................................................... 0,7 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 0,1 - - - - -

19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.)
Der ydes i henhold til lov om professionshøjskoler, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, tilskud

til sundhedsplejerskeuddannelsen, jf. BEK nr. 680 af 21. juni 2011 om specialuddannelsen til
sundhedsplejerske.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 4,6 4,2 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0

10. Taxametertilskud til undervis-
 ningsudgifter

Udgift ................................................... 4,6 4,2 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,6 4,2 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0

Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud (mio. kr.)
Undervisningstaxameter ..................... 10,6 6,0 1,9 0,0 0,0 - - - - -
Fællesudgiftstaxameter ...................... 1,6 2,0 1,6 0,8 0,1 - - - - -
Bygningstaxameter ............................. 1,5 1,8 1,4 0,7 0,1 - - - - -
I alt .................................................... 13,7 9,8 4,9 1,5 0,2 - - - - -
B. Aktiviteter (antal årselever)
I alt .................................................... 165 96 31 0 0 - - - - -

Centrale aktivitetsoplysninger:
2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A. Tilskud (mio. kr.)
Sundhedsplejerskeuddannelsen .......... - 2,9 3,3 4,7 4,3 7,6 7,4 7,3 7,2 7,0
B. Aktivitet (studenterårsværk)
Sundhedsplejerskeuddannelsen .......... - 49 54 77 70 124 124 124 124 124
C. Tilskud pr. studenterårsværk (1.000 kr.)
Sundhedsplejerskeuddannelsen .......... - 59,5 60,7 60,9 60,9 61,1 59,1 58,9 58,1 56,5
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Takstkatalog for 2016
For 2016 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:

10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
Af bevillingen ydes taxametertilskud til sundhedsplejerskeuddannelsen.

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm.
109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud mv.
§ 19.27.05. Særlige bevillinger
§ 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
§ 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne
§ 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter
§ 19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke og generelle til-
skud, som ydes til erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler
mv. Der ydes f.eks. ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud, tilskud til faglige udviklingsaktivi-
teter, institutionstilskud og tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter. Endvidere omfatter aktivitetsområdet bevillinger til undervisningsmiddelcen-
terfunktionen ved professionshøjskolerne og til analyse- og udviklingsopgaver på Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole.

Der er endvidere opført reserver vedrørende maritime uddannelser, erhvervsakademiuddan-
nelser og professionsbacheloruddannelser.

Bevillingerne under § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. er som
følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 8,1 mio. kr. i 2016, 16,4 mio.
kr. i 2017, 24,7 mio. kr. i 2018 og 32,9 mio. kr. i 2019, jf. regeringens generelle ompriorite-
ringsbidrag.

Område Uddannelsestakst

Sundhedsplejerskeuddannelsen 59.100

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.27.04. Ikke-aktivi-
tetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannel-
sesinstitutioner, § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.27.06. Institutions-
tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. og § 19.34.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer, § 19.11.79. Reserver og budgetregulering og til hovedkonti un-
der § 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
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19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)
Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 14,5 13,1 19,3 19,0 18,6 18,3 17,9

10. Kapitaludgifter
Udgift ................................................... 14,5 13,1 19,3 19,0 18,6 18,3 17,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 7,7 - 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,7 13,1 18,7 19,0 18,6 18,3 17,9

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,4

I alt .................................................................................................................................. 27,4
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i forbindelse med overgang til bygningsselveje for de institutioner, der
ikke modtager bygningstilskud, og hvis lokaleforsyningsudgifter dækkes af staten.

10. Kapitaludgifter
Af bevillingen ydes tilskud til dækning af kapitaludgifter ved institutioner, der ikke er over-

gået til bygningsselveje. Kapitaludgifterne omfatter husleje, renter og afdrag på prioritetsgæld,
mindre bygningsvedligeholdelse samt indretning og inventar/udstyr i forbindelse med nye lejemål.
Der er endvidere afsat en pulje til ekstraordinære tilskud til bygningstilpasninger i forbindelse
med overgang til selveje og bygningstaxameterordningen.

Der kan afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål, der er indgået
med Uddannelses- og Forskningsministeriet som lejer. Der kan tillige optages indtægter i for-
bindelse med fremleje mv. af de pågældende lejemål eller dele heraf. Indtægter kan anvendes til
forøgelse af udgiftsbevillingen.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.27.79. Reserver og bud-
getreguleringer vedr. erhvervsrettede uddannelser til hovedkonti under §
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mariti-
me uddannelser, § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreud-
dannelse og § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu-
tioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.11.4 Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
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19.27.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.)
Af bevillingen afholdes udgifter og ydes tilskud til formål af overvejende permanent karakter.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 57,3 59,8 74,4 71,6 69,9 67,6 65,6

10. Diverse bevillinger til videregå-
 ende uddannelsesinstitutioner

Udgift ................................................... 32,3 33,9 47,8 44,6 43,3 41,8 40,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 32,3 33,9 47,8 44,6 43,3 41,8 40,3

15. Tilskud til professionshøjskoler-
 nes rektorkollegium

Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

16. Tilskud til erhvervsakademiernes
 rektorkollegium

Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

30. Danmarks Medie- og Journalist-
 højskole

Udgift ................................................... 8,1 8,2 8,3 8,2 8,1 7,9 7,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,1 8,2 8,3 8,2 8,1 7,9 7,7

35. Småfagstilskud
Udgift ................................................... 3,5 4,5 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,5 4,5 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6

40. Administration af udlandsstipen-
 dieordningen

Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

50. Grundtilskud til selvejende insti-
 tutioner mv.

Udgift ................................................... 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0

75. Uddannelsesaktiviteter på Born-
 holm

Udgift ................................................... 5,1 5,1 5,1 7,1 7,0 6,8 6,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,1 5,1 5,1 7,1 7,0 6,8 6,8

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.5
BV 2.11.5

Den Frie Lærerskole i Ollerup er ikke omfattet af statens selvforsikrings-
princip eller de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om
løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for skolens ansatte.
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80. Tilskud overført fra amterne i
forbindelse med kommunalrefor-

 men
Udgift ................................................... 3,3 3,4 3,4 2,1 2,1 2,0 1,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 3,4 3,4 2,1 2,1 2,0 1,9

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 41,8

I alt .................................................................................................................................. 41,8
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for formålet.

10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutioner
Af bevillingen ydes bl.a. tilskud til følgende formål:

15. Tilskud til professionshøjskolernes rektorkollegium
Af bevillingen ydes tilskud til Danske Professionshøjskoler.

16. Tilskud til erhvervsakademiernes rektorkollegium
Af bevillingen ydes tilskud til Danske Erhvervsakademier.

30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Af bevillingen ydes tilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til analyse- og ud-

viklingsopgaver.

35. Småfagstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til små uddannelser, der er underlagt en lav dimensionering pr.

institution. Grænsen for at kunne modtage tilskuddet i 2015 er en dimensionering på 35 stude-
rende (inkl. 5 pct. overbooking) eller derunder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for
studieåret 2014/2015. Der gives tilskud til uddannelser, hvis optag kan reguleres under lov om
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LB nr. 1147 af 23. oktober
2014. Småfagstilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Derudover kan der ydes et særligt opstartstilskud på 0,5 mio. kr. årligt til nye uddannelser,
der er berettiget til småfagstilskud, og hvor særlige forhold er til stede ved oprettelsen af uddan-
nelsen. Tilskuddet gives, indtil første hold studerende er igennem uddannelsen. Uddannelser, hvor
særlige økonomiske forhold såsom mulighed for deltagerbetaling er til stede, er ikke berettiget
til det særlige opstartstilskud.

- Copydan i henhold til AVU-aftalen,
- Nationalt Videncenter for de frie skoler,
- Faglige udviklingsaktiviteter mv. ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole,
- Basistilskud til klinisk undervisning (klinikdrift) på tandplejer- og klinisk tandteknikerud-

dannelserne ved skolerne for tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- Klinikinvesteringer på tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne ved skolerne for

tandplejere og kliniske tandteknikere i København og Århus,
- Kvalitetssikringstilskud Den Frie Lærerskole i Ollerup,
- Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser,
- Særlige udgifter i forbindelse med iværksættelse af nye uddannelser til etablering af nye

undervisningsmiljøer og til faglig udvikling,
- Andre opgaver som varetages af institutioner med erhvervsakademi- og professionsba-

cheloruddannelser mv. eller opgaver i tilknytning til institutionerne.
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40. Administration af udlandsstipendieordningen
Af bevillingen ydes tilskud til administration af udlandsstipendieordningen til professions-

højskoler og erhvervsakademier mv.

50. Grundtilskud til selvejende institutioner mv.
Af bevillingen ydes grundtilskud til selvejende institutioner mv. Grundtilskuddet til Den Frie

Lærerskole i Ollerup udgør 1,1 mio. kr. Der ydes et særligt tilskud til Professionshøjskolen VIA
i forbindelse med udlægning af uddannelser til Diakonhøjskolen. Tilskuddet udgør 1,1 mio. kr.

75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm
Af bevillingen ydes tilskud til ekstraordinære udgifter i forbindelse med udbud af uddannelse

på Bornholm.
Tilskuddene til aktiviteter på Bornholm er omlagt fra 2016 med henblik på at understøtte de

videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for sammen med Campus Bornholm at skabe
et fælles uddannelsesmiljø.

Der ydes et tilskud på 4,2 mio. kr. til Professionshøjskolen UCC, der udbyder læreruddan-
nelsen, pædagoguddannelsen og i samarbejde med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole sy-
geplejerskeuddannelsen på Bornholm, som alle placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes et tilskud på 0,8 mio. kr. til Professionshøjskolen Metropol, der hvert tredje år ud-
byder socialrådgiveruddannelsen, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der kan ydes et tilskud på 1,4 mio. kr. til nye udbud af erhvervsakademiuddannelser på
Bornholm, som placeres i det kommende Campus Bornholm.

Der ydes endvidere et tilskud på 0,7 mio. kr. til Professionshøjskolen UCC til opretholdelsen
af en undervisningsmiddelcenterfunktion eller dele heraf på Bornholm.

80. Tilskud overført fra amterne i forbindelse med kommunalreformen
Af bevillingen ydes et ulovbestemt tilskud, som staten har overtaget fra amterne i forbindelse

med kommunalreformen. Der ydes tilskud til Teori- og Metodecentret i Hillerød. Tilskuddet til
drift af Bornholms Akademi ophører som en del af omlægningen af tilskud til uddannelsesakti-
viteter på Bornholm, jf. § 19.27.05.75. Uddannelsesaktiviteter på Bornholm.

19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.
 (Selvejebev.)

I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25.
august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013 med senere
ændringer, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, LB nr. 935 af 25. august
2014, ydes institutionstilskud til professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
og erhvervsakademier.

Der ydes endvidere i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015
med senere ændringer, grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser;
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.11.4 Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 133,6 117,9 126,3 121,9 120,1 118,3 116,5

10. Institutionstilskud til profes-
 sionshøjskoler

Udgift ................................................... 105,6 89,8 96,6 92,2 90,4 88,6 86,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 105,6 89,8 96,6 92,2 90,4 88,6 86,8

30. Institutionstilskud til Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
Udgift ................................................... 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

40. Institutionstilskud til erhvervs-
 akademier

Udgift ................................................... 12,3 12,3 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,3 12,3 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

50. Grundtilskud til maritime uddan-
 nelsesinstitutioner

Udgift ................................................... 13,4 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,4 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,6
I alt .................................................................................................................................. 5,6
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

BV 2.11.5.4
BV 2.11.5.6

Uanset forelæggelsesgrænserne i afsnit 2.11.5.4. i Budgetvejledning 2014
om bygge- og anlægsprojekter samt afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning
2014 om køb af fast ejendom eller grunde kan professionshøjskoler, Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup fo-
retage sådanne bygningsmæssige dispositioner, der ikke overstiger 100
mio. kr., uden forelæggelse for Finansudvalget.

BV 2.11.5.6 Uanset afsnit 2.11.5.6. i Budgetvejledning 2014 om ejendomskøb og -salg
må erhvervsakademier og professionshøjskoler, Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole og Den Frie Lærerskole i Ollerup ikke uden godkendelse
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sælge fast ejendom med henblik
på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter
til lejemål.

BV 2.11.5.6
BV 2.11.5.3
BV 2.11.5.4
BV 2.11.5.5

For de maritime uddannelsesinstitutioner anvendes en beløbsgrænse på 10
mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekon-
trakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb
af fast ejendom, grunde eller skibe, da de maritime uddannelsesinstitutioner
er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Uddannelses-
og Forskningsministeriets område.

BV 2.3.5 De maritime uddannelsesinstitutioner kan uden godkendelse modtage til-
skud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.



§ 19.27.06.10. 147

10. Institutionstilskud til professionshøjskoler
Af bevillingen ydes institutionstilskud til professionshøjskoler.
Institutionstilskuddet anvendes til at finansiere professionshøjskolernes drift og øvrige opga-

ver, herunder til sikring af den regionale uddannelsesspredning og -forsyning.
Institutionstilskuddet til professionshøjskoler udmøntes efter tre objektive tildelingskriterier:

et befolkningsbestemt element, et aktivitetsbestemt element og et arealbestemt element.
Som en del af det samlede institutionstilskud udmøntes en negativ regulering relateret til ef-

fektiviseringen af professions- og ingeniørhøjskolernes administration og administrative støtte-
funktioner.

30. Institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Af bevillingen ydes institutionstilskud til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

40. Institutionstilskud til erhvervsakademier
Af bevillingen ydes institutionstilskud til erhvervsakademierne.

50. Grundtilskud til maritime uddannelsesinstitutioner
Af bevillingen ydes grundtilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner efter nedenstående

principper:

19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selv-
ejebev.)

I henhold til lov om centre for undervisningsmidler mv., jf. LB nr. 879 af 8. august 2011,
ydes tilskud til professionshøjskoler for videregående uddannelser, der varetager funktionen som
center for undervisningsmidler.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 178,5 180,1 181,9 178,6 175,1 171,6 168,1

10. Tilskud til undervisningsmiddel-
centerfunktionen ved profes-

 sionshøjskolerne
Udgift ................................................... 161,5 163,0 164,6 161,5 158,3 155,1 152,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 161,5 163,0 164,6 161,5 158,3 155,1 152,0

26. Ikke-aktivitetsafhængigt byg-
 ningstilskud

Udgift ................................................... 17,0 17,1 17,3 17,1 16,8 16,5 16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,0 17,1 17,3 17,1 16,8 16,5 16,1

Grundtilskud Mio. kr.

Centre 2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler 1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max. 2,0
Kostafdelinger 0,45

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.11.4. Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på kontoen.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Tilskud til undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne
Af bevillingen ydes tilskud til professionshøjskoler, der varetager funktionen som center for

undervisningsmidler.
Undervisningsmiddelcenterfunktionen består i at etablere og vedligeholde en samling af un-

dervisningsmidler beregnet til udlån til uddannelsesinstitutioner, informere, rådgive og vejlede
om undervisningsmidler og deres anvendelse samt yde bistand til lærere ved fremstilling af un-
dervisningsmidler til eget brug. Aktiviteterne kan herudover omfatte kursusvirksomhed over for
uddannelsesinstitutioner m.fl. og pædagogisk og teknisk rådgivning og vejledning.

Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til etablering og vedligeholdelse af samlingen af un-
dervisningsmidler samt informations-, rådgivnings- og vejledningsaktiviteter mv.

Af tilskudsrammen ydes et grundtilskud på 0,5 mio. kr., hvorefter den resterende tilskuds-
ramme fordeles efter to kriterier: 1) antallet af grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner
i dækningsområdet samt 2) antallet af indbyggere i alderen 6 til 19 år i dækningsområdet. Sko-
lekriteriet indgår med en vægt på 70 pct. og indbyggerkriteriet med en vægt på 30 pct.

26. Ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud
Af bevillingen ydes et ikke-aktivitetsafhængigt bygningstilskud til undervisningsmiddelcen-

terfunktionen.
Principperne for bygningstilskuddet fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter (Reservationsbev.)

Af bevillingen ydes tilskud til styrkelse af udviklings- og evidensbasering af uddannelserne
på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner. Midlerne skal
bidrage til at give institutionerne mulighed for at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede
forsknings- og udviklingsaktiviteter bl.a. i samarbejde med universiteterne og det omgivende
samfund med henblik på udvikling af uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 320,2 323,1 335,3 335,6 335,6 335,6 -

10. Tilskud til forsknings- og udvik-
 lingsaktiviteter
 Udgift ................................................... 320,2 323,1 326,3 326,6 326,6 326,6 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 320,2 323,1 326,3 326,6 326,6 326,6 -

30. Tilskud til forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter - maritime

 Udgift ................................................... - - 9,0 9,0 9,0 9,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 9,0 9,0 9,0 9,0 -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter
Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktivi-

teter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

30. Tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter - maritime
Der ydes tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktivi-

teter i forbindelse med professionsbacheloruddannelserne på de maritime uddannelsesinstitutioner.

19.27.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 2,4 2,3 22,6 22,2 21,7

50. Reserve vedrørende de maritime
 uddannelser

Udgift ................................................... - - 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1

70. Reserve til lavere deltagerbeta-
ling på udvalgte akademiuddan-

 nelser
Udgift ................................................... - - - - 20,4 20,0 19,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 20,4 20,0 19,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8

I alt .................................................................................................................................. 2,8
Bemærkninger: Beholdningen vedrører udviklingsaktiviteter på det maritime område og forventes anvendt inden for for-
målet.

50. Reserve vedrørende de maritime uddannelser
Af reserven kan der afholdes udgifter til eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstig-

ninger på det taxameterstyrede maritime uddannelsesområde.
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70. Reserve til lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiuddannelser
Reserven er afsat til at give mulighed for en lavere deltagerbetaling på udvalgte akademiud-

dannelser.

80. Omstillingsreserver for erhvervsrettede videregående uddannelser
Reserven er justeret for aktivitetsændringer og udmøntet ved tilbageførsel til taxametersat-

serne på § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv., § 19.25.02. Professionsbacheloruddan-
nelser mv., § 19.25.03. Maritime uddannelser, § 19.26.01. Åben Uddannelse og § 19.26.06. Det
sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske. Der henvises i øvrigt til afsnittet Takstud-
vikling under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime ud-
dannelser.

19.28. De videregående kunstneriske uddannelser

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus
§ 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
§ 19.28.25. Designskolen Kolding
§ 19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi
§ 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesin-
stitutioner

De videregående kunstneriske uddannelser omfatter områderne arkitektur, design og konser-
vering. Under aktivitetsområdet er opført bevillingerne til Arkitektskolen i Aarhus, Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt bevilling til tilskud
til Designskolen Kolding.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti un-
der § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre driftsbevillinger og tilskud mellem hoved-
kontiene under § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser.

BV 2.3.2 Institutionerne under aktivitetsområdet kan opkræve betaling for deltagelse
i efter- og videreuddannelse. Betalingen fastsættes således, at der opnås
delvis dækning af udgifterne ved gennemførelse af efter- og videreuddan-
nelse på de berørte institutioner.

BV 2.6.1 Institutionerne under aktivitetsområdet kan afholde udgifter til betaling af
de gebyrer, der pålægges videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande
ved anmodning om arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for for-
længelse af arbejds- og opholdstilladelse og for skift i stillingskategori.
Ligeledes kan institutionerne under aktivitetsområdet afholde udgifter til
gebyr for medfølgende ægtefælle og børn.
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Uddannelsesinstitutionerne kan oppebære indtægter ved udleje af lokaler og udstyr og salg
af materialer til de studerende. Desuden kan uddannelsesinstitutionerne oppebære indtægter og
afholde udgifter i forbindelse med udgivelse af læreres forsknings- og udviklingsprojekter udar-
bejdet som led i ansættelsen og i forbindelse med udstilling og fremførelse af de studerendes
projekter samt i forbindelse med diverse arrangementer. I henhold til lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 868 af 26. august 2012, kan institutionerne op-
kræve gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer
for privatister og lignende. Af samme lov fremgår, at uddannelsesinstitutionerne kan opkræve
betaling for deltagelse i efter- og videreuddannelse mv.

Udviklingen af de videregående kunstneriske uddannelser skal ske i overensstemmelse med
ambitionen om, at de danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve
op til internationale standarder på de fagområder, som uddannelserne dækker.

Uddannelsesinstitutionernes uddannelsestilbud, forskningen, det kunstneriske udviklingsar-
bejde samt den kunstneriske profil er blevet et konkurrenceparameter, hvor der måles efter in-
ternationale standarder. Den internationale kvalitet og en fortsat øget opmærksomhed fra omver-
denen skal således sikres på alle uddannelsesinstitutionernes aktivitetsområder.

Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter ud over den konkrete dimensionering af
enkeltuddannelser et loft over optaget på uddannelser med systematisk og markant dimittendle-
dighed.

Bevillingerne under § 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser er som følge af re-
geringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 5,8 mio. kr. i 2016, 11,6 mio. kr. i 2017,
16,8 mio. kr. i 2018 og 22,2 mio. kr. i 2019, jf. regeringens generelle omprioriteringsbidrag.

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 103,7 103,2 104,9  103,7 102,5 101,0 96,7

Indtægt ......................................................... 12,8 11,2 20,5 15,6 15,6 15,6 15,6
Udgift ........................................................... 110,9 111,8 125,4 119,3 118,1 116,6 112,3

Årets resultat ............................................... 5,6 2,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 103,5 104,4 112,2 108,7 107,5 106,0 101,7
Indtægt .................................................. 5,3 3,7 7,3 5,0 5,0 5,0 5,0

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt .................................................. - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 4,8 4,4 8,6 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt .................................................. 4,8 4,4 8,6 5,0 5,0 5,0 5,0

BV 2.6.5 Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra ge-
byrer i forbindelse med optagelsesprøver, eksaminer for privatister og lig-
nende samt betaling for deltagelse i videreuddannelse til afholdelse af
lønudgifter.

BV 2.6.5 Institutionerne under aktivitetsområdet kan genanvende indtægter fra be-
taling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS til afholdelse
af lønudgifter.
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97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 2,6 2,8 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt .................................................. 2,6 2,8 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag
Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar

2015, har Arkitektskolen Aarhus som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og
videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur på højeste niveau samt udøve kunstnerisk
udviklingsvirksomhed og forskning inden for arkitekturen. Skolen har endvidere efter- og vide-
reuddannelse inden for faget.

Arkitektskolen Aarhus ledes af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutio-
nens samlede virksomhed.

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som led i en
styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arki-
tektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning i form af basisforsknings-
midler.

Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af 9. fase
af Statens Indkøbsprogram.

Bevillingen er forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2016, 7,7 mio. kr. i 2017, 9,4 mio. kr. i 2018 og
11,1 mio. kr. i 2019 som følge af tilbageførsel af reserver på § 19.28.79. Reserver og budgetre-
guleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 1,3 mio.
kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017, 3,8 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019, jf. regeringens generelle
omprioriteringsbidrag.

Der kan findes yderligere oplysninger om Arkitektskolen Aarhus' opgaver og virksomhed på
www.aarch.dk.

Virksomhedsstruktur
19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.1 Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 12,8 11,2 20,5 15,6 15,6 15,6 15,6

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 4,8 4,4 8,6 5,0 5,0 5,0 5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 2,6 2,8 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
6. Øvrige indtægter .................................... 5,3 3,7 7,3 5,0 5,0 5,0 5,0
Bemærkninger: Ad. Øvrige indtægter . Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og
ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 125 121 150  156 155 152 149
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 61,8 60,0 77,4  78,6 77,7 76,6 73,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 3,3 2,9 4,3  6,3 6,3 6,3 6,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 58,5 57,1 73,1  72,3 71,4 70,3 67,2

Opgaver Mål
Færdiguddannede Arkitektskolen Aarhus skal på et kunstnerisk og videnskabeligt grund-

lag uddanne arkitekter. Arkitektuddannelsen er 5-årig bestående af en
3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Arkitekt-
skolen udbyder endvidere forskeruddannelse (ph.d.) samt efter- og vi-
dereuddannelse - herunder masteruddannelser. Der skal opretholdes et
aktivitetsniveau svarende til fastsatte forudsætninger. Det er målet, at
de uddannede finder relevant beskæftigelse inden for faget. Uddannel-
sens niveau skal kunne måle sig med de internationalt bedste.
Arkitektskolen Aarhus tilbyder professionsorienteret efter- og videre-
uddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau i
overensstemmelse med samfundets behov. Målet er at bidrage til at
løfte sektorens kompetenceniveau og forbedre lediges beskæftigelses-
muligheder.

Forskning og udvikling Arkitektskolen Aarhus udfører forskning og kunstnerisk udviklingsar-
bejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at
styrke og kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og den arkitektoni-
ske kvalitet.

Mio. kr. (2016-pl) R R B F BO1 BO2 BO3
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt ............................................ 113,1 113,6 126,7 119,3 118,1 116,6 112,3

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.......................... 40,7 41,3 44,9 42,1 42,1 42,1 40,2

1. Færdiguddannede .............................. 47,1 47,2 51,5 47,9 47,2 46,0 44,8
2. Forskning ........................................... 25,3 25,1 30,3 29,3 28,8 28,5 27,3
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 22,6 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 24,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - 0,3 0,1 0,3 0,8 1,3 0,8
+ anskaffelser .............................................. 0,4 - 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0
- afskrivninger ............................................. 0,1 0,1 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 0,3 0,8 0,8 1,3 0,8 0,3

Låneramme .................................................. - - 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 29,6 29,6 48,1 29,6 11,1

10. Almindelig virksomhed
Arkitektskolen Aarhus optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelses-

institutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden
for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den
gennemsnitlige udgift pr. studerende.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden omfatter konsulent-, udviklings- samt kursusvirksomhed.
Der budgetteres med en omsætning på 600.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på

240.000 kr., svarende til 40 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter aktiviteter som udrednings-, registrerings- og forskningsopgaver fi-

nansieret af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler

fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner. Under kontoen optages desuden
udgifter til stipendier, der finansieres af EU's ERASMUS-program.

Mio. kr. R B F BO1 BO2 BO3
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Afsluttende/igangværende projekter........................................ 4,6 5,0 4,0 - - -
Statslige fonds- og programmidler mv........................................ 1,0 2,0 2,0 - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere .................................. - 2,0 1,0 - - -
Øvrige tilskudsgivere ................................................................... 3,6 1,0 1,0 - - -
Forventede nye projekter .......................................................... - 3,6 1,0 5,0 5,0 5,0

Indtægter i alt ............................................................................. 4,6 8,6 5,0 5,0 5,0 5,0
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19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 272,3 270,5 275,4 272,6 269,5 265,7 254,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,1 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 51,1 41,9 30,2 30,5 31,5 31,5 31,5
Udgift ........................................................... 333,2 314,8 305,6 303,1 301,0 297,2 286,4

Årets resultat ............................................... -8,7 -2,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 294,6 284,9 277,8 275,3 272,2 268,4 257,7
Indtægt .................................................. 21,4 19,6 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

20. Bibliotek
Udgift .................................................... 8,2 7,1 7,8 7,5 7,5 7,5 7,4
Indtægt .................................................. 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31. Kunstneriske uddannelsers rek-
 torer

Udgift .................................................... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -

60. Center for designforskning
Udgift .................................................... 0,8 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,6 - - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

95. Tilskudsfinansieret forsknings-
 virksomhed

Udgift .................................................... 22,4 14,9 15,4 15,7 16,7 16,7 16,7
Indtægt .................................................. 22,4 14,9 15,4 15,7 16,7 16,7 16,7

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 6,4 7,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Indtægt .................................................. 6,4 7,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udgør

sammen med § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler Det Kgl. Danske Kunstakademis
Skoler.

Ifølge lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar
2015, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give
uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste
niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive
forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering ledes
af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vare-
tager SU-vejledning for Billedkunstskolerne under Kulturministeriet.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering vare-
tager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser
(RKU).
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Der er afsat 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 6,2 mio. kr. i 2018 som led i en
styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arki-
tektur og design samt til Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning i form af basisforsknings-
midler.

Bevillingen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 som følge af 9. fase
af Statens Indkøbsprogram.

Bevillingen er forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2016, 20,4 mio. kr. i 2017, 24,7 mio. kr. i 2018
og 29,3 mio. kr. i 2019 som følge af tilbageførsel af reserver på § 19.28.79. Reserver og budge-
treguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 3,7 mio.
kr. i 2016, 7,3 mio. kr. i 2017, 10,6 mio. kr. i 2018 og 13,9 mio. kr. i 2019, jf. regeringens ge-
nerelle omprioriteringsbidrag.

Der kan findes yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konserverings opgaver og virksomhed på www.kadk.dk.

Virksomhedsstruktur
19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,
CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.1 Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,
herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.

Opgaver Mål
Færdiguddannelse Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design

og Konservering uddanner på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag
arkitekter, designere og konservatorer. Arkitektuddannelsen, designud-
dannelsen og konservatoruddannelsen er 5-årig bestående af en 3-årig
bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse. Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
udbyder endvidere forskeruddannelse (Ph.d.) indenfor arkitektur, design
og konservering samt efter- og videreuddannelse. Der skal opretholdes
et aktivitetsniveau på de forskellige uddannelser svarende til fastsatte
forudsætninger. Det er målet, at de uddannede finder relevant beskæf-
tigelse inden for deres fag. Uddannelsernes niveau skal kunne måle sig
med de internationalt bedste.

Forskning og udvik-
ling

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konservering udfører forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde
på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at bidrage til at styrke og
kvalificere uddannelserne, fagenes udøvelse og for disse områder også
at styrke kvaliteten i dansk arkitektur, design og kunsthåndværk.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 51,1 41,9 30,2 30,5 31,5 31,5 31,5

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 22,4 14,9 15,4 15,7 16,7 16,7 16,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 6,4 7,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 22,3 19,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Bemærkninger: Ad. Øvrige indtægter . Vedrører efter- og videreuddannelse, studerendes betaling for print, materialer og
ekskursioner, overhead i forbindelse med eksterne projekter, lejeindtægter, salg af publikationer, bøger mv.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 350 328 341  378 376 368 354
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 176,5 164,8 174,3  173,8 174,7 172,1 165,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 10,2 7,7 11,1  11,4 12,1 12,1 12,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 166,3 157,1 163,2  162,4 162,6 160,0 153,8

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 0,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 21,5 17,6 23,1 16,0 16,9 17,8 18,7
+ anskaffelser .............................................. 3,4 3,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,2 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... - 2,5 - - - - -

National biblioteksser-
vice

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design
og Konserverings bibliotek skal blandt andet tilbyde tjenester som lan-
dets hovedfagsbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt
forskningsbibliotek.

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. (2016-pl) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udgift i alt 339,9 319,8 308,7 303,1 301,0 297,2 286,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration 151,4 141,9 131,6 130,7 129,4 130,6 124,4

1. Færdiguddannelse 131,3 124,7 112,1 106,6 105,4 100,2 98,0
2. Forskning og udvikling 47,2 45,3 57,1 58,1 58,6 59,1 56,9
3. National biblioteksservice 10,0 7,9 7,9 7,7 7,6 7,3 7,1
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- afskrivninger ............................................. 6,1 7,7 5,9 5,0 5,0 5,0 5,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 17,6 12,6 23,1 16,9 17,8 18,7 19,6

Låneramme .................................................. - - 33,4 33,4 33,4 28,4 28,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 69,2 50,6 53,3 65,8 69,0

Institutionens låneramme er midlertidigt reduceret med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-
2019, som er overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

10. Almindelig virksomhed
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering optager

i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. ja-
nuar 2015, betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes
således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige omkostning pr. stu-
derende.

20. Bibliotek
Biblioteket er fælles bibliotek for Statens Teaterskole og Det Kongelige Danske Kunstaka-

demis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og offentligt hovedfagsbibliotek for byggeri
og planlægning. Biblioteket betjener skolen og offentligheden gennem en stadig udbygning af
samlingerne, herunder adgang til elektronisk information og ved at yde generel biblioteksservice.

Biblioteket er dansk partner i et internationalt samarbejde om databaser inden for arkitektur
og planlægning.

Biblioteket forestår salg af bøger om arkitektur mv.

31. Kunstneriske uddannelsers rektorer
Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) er oprettet som rek-

torkollegium for de tre kunstneriske og kulturelle videregående uddannelsesinstitutioner under
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet for RKU er placeret på Det Kongelige
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. RKU koordinerer sam-
arbejdet mellem institutionerne i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, andre myn-
digheder og institutioner. RKU koordinerer desuden samarbejdet i forhold til landets øvrige højere
uddannelsesinstitutioner samt øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner under § 21. Kulturmi-
nisteriet.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Virksomheden forventes at omfatte udviklingsarbejder med private virksomheder samt kur-

sus- og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende
til 40 pct. af den forventede omsætning.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Virksomheden omfatter forskning og udredningsopgaver, herunder publicering, finansieret

af private fonde og tilskud samt offentlige fondsmidler og EU-forskningskontrakter.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:
R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Afsluttende/igangværende projekter 15,1 13,4 13,2 - - -
Statslige fonds- og programmidler mv. 6,2 5,5 5,4 - - -
EU og andre internationale tilskudsgivere 2,3 2,0 2,0 - - -
Øvrige tilskudsgivere 6,6 5,9 5,8 - - -
Forventede nye projekter - 2,2 2,5 16,7 16,7 16,7

Indtægter i alt 15,1 15,6 15,7 16,7 16,7 16,7
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes omkostninger til ikke-kommercielle projekter og aktiviteter, herunder

internationalt samarbejde, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra
enkeltpersoner.

På underkontoen optages desuden udgifter til stipendier, der finansieres af EU's
ERASMUS+-program.

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reserva-
tionsbev.)

Designskolen Kolding er en selvejende institution, som i henhold til lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015, har til opgave at give
uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag samt bidrage til at udbrede
kendskab til metode og resultater inden for fagområdet.

Designskolen Koldings fagområder er: Mode, tekstil, grafisk design og illustration, interaktive
medier og industrielt design.

Der udbydes en 3-årig bacheloruddannelse og en 2-årig kandidatuddannelse samt en 3-årig
forskeruddannelse i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

Designskolen Kolding optager i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelses-
institutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 betaling for udenlandske studerende fra lande uden
for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den
gennemsnitlige udgift pr. studerende.

Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 og 1,4 mio. kr. i 2018 som led i en
styrkelse af forskning inden for arkitektur og design. Midlerne kan anvendes til forskning i arki-
tektur og design samt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forskning i form af basisforsknings-
midler.

Der er fra 2014 oprettet en ny uddannelsesretning i accessories med et årligt optag på 12
studerende. Uddannelsesretningen tilbydes på bachelordelen fra 2014 og på kandidatdelen fra
2017. Bevillingsforhøjelsen hertil er fuldt indfaset i 2019.

Bevillingen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017, 4,8 mio. kr. i 2018 og
5,7 mio. kr. i 2019 som følge af tilbageførsel af reserver på § 19.28.79. Reserver og budgetre-
guleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Bevillingen er reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem som følge af Designskolen
Koldings overgang til en statslig momskompensationsordning.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 0,8 mio.
kr. i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019, jf. regeringens generelle
omprioriteringsbidrag.

Yderligere oplysninger om Designskolen Kolding kan findes på www.designskolenkold-
ing.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.1 Institutionen kan yde tilskud til studerendes rejser og ekskursioner,

herunder udvekslingsstipendier i forbindelse med f.eks.
ERASMUS+-programmer mv. og aktiviteter forbundet med internatio-
nalisering.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 46,7 48,5 50,2 48,1 48,5 48,8 46,6

50. Designskolen Kolding, driftstil-
 skud

Udgift ................................................... 46,7 48,5 50,2 48,1 48,5 48,8 46,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 46,7 48,5 50,2 48,1 48,5 48,8 46,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

Bemærkninger: Tallene er nettotal. Sumtal kan afvige på grund af afrunding. Oversigten inkluderer ikke et særligt tilskud
på 2,8 mio. kr. ydet i 2012 til International udstillingsvirksomhed.

50. Designskolen Kolding, driftstilskud
Af bevillingen ydes tilskud til Designskolen Kolding.

19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Driftsbev.)
Det Informationsvidenskabelige Akademi er pr. 1. april 2013 fusioneret med Københavns

Universitet. Bevillingen er omlagt til tilskud til Københavns Universitet og opført på § 19.22.01.
Københavns Universitet.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nettoudgiftsbevilling ................................... -11,7 - - - - - -

Årets resultat ............................................... -11,7 - -  - - - -

Centrale aktivitetsoplysninger:
R R R R R B F BO1 BO2 BO3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hovedformål (mio. kr.)
1. Undervisning 23,0 23,6 26,0 25,5 25,9 28,1 26,6 26,8 25,3 24,9
2. Forskning 3,7 3,4 4,3 5,3 4,5 5,5 5,3 5,4 5,8 5,4
3. Generel ledelse og admini-

stration 
5,8 6,0 5,1 6,9 5,8 6,5 6,2 6,3 6,8 6,3

4. Hjælpeformål 10,9 11,1 10,1 9,8 10,6 10,1 10,0 10,0 10,8 10,0
Udgifter i alt 43,4 44,0 45,5 47,5 46,8 50,2 48,1 48,5 48,7 46,6

Procentvis fordeling af ressourceforbrug
1. Undervisning 53 53 57 54 55 56 55 55 52 53
2. Forskning 9 8 9 11 10 11 11 11 12 12
3. Generel ledelse og admini-

stration 13 14 11 14 12 13 13 13 14 13
4. Hjælpeformål 25 25 22 21 23 20 21 21 22 21
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Virksomhedsstruktur

19.28.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Langfristet gæld primo ............................... 2,4 - - - - - -
+ anskaffelser .............................................. - - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 7,2 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -4,8 - - - - - -
Samlet gæld ultimo ..................................... - - - - - - -

Låneramme .................................................. - - - - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - - - - - -

19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske ud-
dannelsesinstitutioner (Reservationsbev.)

Bevillingen udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2016 og finanslovsforslaget for 2017.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 2,6 -5,6 -12,6 -21,6

50. Dimensionering af videregående
kunstneriske uddannelser, løn

 Udgift ................................................... - - - -0,9 -3,6 -8,0 -13,7
18. Lønninger / personaleomkostninger - - - -0,9 -3,6 -8,0 -13,7

51. Dimensionering af videregående
kunstneriske uddannelser, øvrig

 drift
 Udgift ................................................... - - - -0,7 -2,7 -6,1 -10,6

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - -0,7 -2,7 -6,1 -10,6

60. Reserve, kunstneriske uddannel-
 sesinstitutioner, løn

Udgift ................................................... - - - 2,9 0,4 0,9 1,6
18. Lønninger / personaleomkostninger - - - 2,9 0,4 0,9 1,6

61. Reserve, kunstneriske uddannel-
sesinstitutioner, øvrig drift
Udgift ................................................... - - - 1,3 0,3 0,6 1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,3 0,3 0,6 1,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,0

I alt .................................................................................................................................. 2,0
Bemærkninger: Beholdningen udmøntes på Forslag til Finanslov for finansåret 2017.
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50. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, løn
Bevillingen udmøntes på § 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.28.08. Det Kongelige

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt § 19.28.25. Designskolen i
Kolding i forbindelse med, at uddannelses- og forskningsministeren dimensionerer optaget af nye
studerende på arkitekt- og designuddannelserne fra 2016.

51. Dimensionering af videregående kunstneriske uddannelser, øvrig drift
Bevillingen udmøntes på § 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus, § 19.28.08. Det Kongelige

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt § 19.28.25. Designskolen i
Kolding i forbindelse med, at uddannelses- og forskningsministeren dimensionerer optaget af nye
studerende på arkitekt- og designuddannelserne fra 2016.

60. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, løn
Uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte reserven til drift af uddannelser under

Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering på Bornholm.
Uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte reserven til særlige forskningsinitiativer

på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

61. Reserve, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, øvrig drift
Uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte reserven til drift af uddannelser under

Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering på Bornholm.
Uddannelses- og forskningsministeren kan udmønte reserven til særlige forskningsinitiativer

på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner.
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Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

Hovedområdet Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet omfatter følgende
aktivitetsområder:

§ 19.32. Særlige tilskud
§ 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner
§ 19.35. Tværgående bevillinger

19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.32.01. Forskellige tilskud
§ 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
§ 19.32.13. Internationalt samarbejde
§ 19.32.14. Denmark's International Study Program
§ 19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze)

19.32.01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter en række årlige universitetsrelaterede tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.32. Særlige tilskud
(eksklusiv lovbundne bevillinger) til § 20.82.11. Styrelsen for It og
Læring vedrørende Optagelse.dk

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Eu-
ropæiske Universitetsinstitut, Firenze.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem alle hovedkonti inden
for § 19.22. Universiteter, § 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet
og § 19.32. Særlige tilskud med undtagelse af § 19.32.07. Det Euro-
pæiske Universitetsinstitut, Firenze.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.4.4 Det Danske Institut i Damaskus, Det Kongelige Danske Videnskabernes

Selskab og Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål er ikke omfattet
af reglerne om statens selvforsikring og kan derfor tegne de fornødne
forsikringer.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 13,8 13,5 15,1 15,5 15,3 14,8 14,7

20. Det Kongelige Danske Viden-
 skabernes Selskab

Udgift ................................................... 2,2 2,2 2,3 2,7 2,7 2,6 2,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,2 2,2 2,3 2,7 2,7 2,6 2,6

30. Kommissionen for den Arna-
magnæanske Stiftelse til udgi-
velse af en oldislandsk ordbog
Udgift ................................................... 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2

50. ECMI Europæisk Center for
 Mindretalsspørgsmål

Udgift ................................................... 3,3 3,3 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 3,3 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8

61. Det Danske Institut i Athen
Udgift ................................................... 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0

63. Det Danske Institut i Damaskus
Udgift ................................................... 1,8 1,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1,8 1,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for hovedkontoens formål.

20. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
Bevillingen omfatter et generelt tilskud og et særligt tilskud til undersøgelse af privatejede

kilder til dansk historie. Der ydes endvidere et tilskud til betaling af kontingenter til internationale,
videnskabelige unioner.

Sekretariatet for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab varetager endvidere en
række opgaver i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Midlerne skal således
anvendes i forbindelse med foredragsrækken Royal Academy Nobel Prize Lectures, Det Unge

BV 2.4.4. Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en
oldislandsk ordbog og Det Danske Institut i Athen er omfattet af statens
selvforsikring.

BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.
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Akademi, samarbejdet om Horizons in Science, afholdelse af et forskerledelsessymposium og
deltagelse i akademisamarbejdet EASAC.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab forestår fra 2016 administration og priorite-
ring af en pulje på 0,5 mio. kr. årligt til Danmarks medlemskaber af en række internationale vi-
denskabelige organisationer.

Yderligere oplysninger om Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kan findes på
www.royalacademy.dk.

30. Kommissionen for den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en oldislandsk ordbog
Den Arnamagnæanske Kommission i Danmark er nedsat i henhold til Kgl. anordning 275

af 22. maj 1986.
Der ydes et tilskud til Kommissionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse til udgivelse af en

oldislandsk ordbog. Kommissionen disponerer over et stipendium for islandske forskere til
håndskriftsstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København. Derudover publicerer stif-
telsen to videnskabelige publikationsserier (Bibliotheca Arnamagnæana og Editiones Arnamag-
næanæ).

50. ECMI Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål
Danmark har i samarbejde med Forbundsrepublikken Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten

oprettet "European Centre for Minority Issues" (ECMI), jf. akt. 127 af 6. januar 1998. ECMI, der
er placeret i Flensborg, er oprettet som en selvejende institution i henhold til tysk lov. Centrets
grundbevilling finansieres ligeligt mellem Tyskland og Slesvig-Holsten på den ene side og Dan-
mark på den anden side.

ECMI har til formål at beskæftige sig med spørgsmål og problemer omkring mindretal og
flertal i et europæisk perspektiv gennem forskning, information og rådgivning. ECMI skal så vidt
muligt samarbejde og udøve sin virksomhed som en del af et netværk, der omfatter andre forsk-
ningsinstitutioner i Europa.

Yderligere oplysninger om Europæisk Center for Mindretalsspørgsmål kan findes på
www.ecmi.de.

61. Det Danske Institut i Athen
Det Danske Institut i Athen er en selvejende institution oprettet ved akt. 125 af 26. februar

1992. Instituttets opgaver består af en bred vifte af forsknings- og undervisningsopgaver inden
for især arkæologi, klassisk filologi og nygræsk samt opgaver af kulturformidlende karakter. In-
stituttet kan af bevillingen afholde udgifter til stipendier ved instituttet i Athen.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Athen kan findes på www.diathens.com.

63. Det Danske Institut i Damaskus
Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution oprettet ved vedtægter af 12.

december 1995. Instituttets hovedopgaver ligger inden for mellemøstens og andre beslægtede
landes arkæologi, historie samt islamisk kultur og arabisk sprog og litteratur.

Yderligere oplysninger om Det Danske Institut i Damaskus kan findes på www.damaskus.dk.

19.32.07. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze (Lovbunden)
Bevillingerne på kontoen anvendes til Danmarks årlige medlemsbidrag til Det Europæiske

Universitetsinstitut i Firenze (EUI).
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze er oprettet i 1976 ved en konvention af 20.

marts 1975 mellem de daværende medlemslande af EF. Konventionen er siden 2004 tiltrådt af
Cypern, Estland, Polen og Slovenien, Letland samt Rumænien. Instituttet tilbyder en fireårig
forskeruddannelse (ph.d.) inden for jura, økonomi, statskundskab og historie.

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze kan findes på
www.iue.eu.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8

10. Det europæiske Universitetsin-
 stitut, Firenze

Udgift ................................................... 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 4,4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

10. Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze
Af bevillingen afholdes det danske medlemsbidrag til drift af Det Europæiske Universitets-

institut i Firenze (EUI), udgifter til administration af stipendieordningen samt tilskud til dækning
af udgifter i forbindelse med stipendiaternes til- og fraflytning.

Medlemsbidraget fastsættes og betales i euro. Danmarks medlemsbidrag til EUI udgør ca.
4,3 mio. kr. Udgiften til stipendier afholdes af § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze).
Herudover afholdes udgifter til bidrag til en pensionsfond. Pensionsbidraget, der fastsættes og
betales i euro, udgør ca. 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2003-2022.

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til årlige tilskud til dansk deltagelse i internationalt samarbejde inden

for uddannelse og forskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.9.1 Af bevillingen kan afholdes udgifter vedrørende Danmarks deltagelse i

møder mv.
BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af danske medlemmer af be-

styrelsen for Det Europæiske Universitetsinstitut, der er ansat uden for
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra pri-
vate eller fonde.

BV 2.10.5 Af bevillingen på § 19.32.13.10. Internationalt samarbejde kan afholdes
udgifter til administration af EU-uddannelsesprogrammer.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 16,9 17,0 20,2 20,3 20,0 19,5 19,2
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 - - - - - -

10. Internationalt samarbejde
Udgift ................................................... 0,4 0,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 0,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
Indtægt ................................................ 0,1 - - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,1 - - - - - -

18. Det Danske Studenterhus i Paris
Udgift ................................................... 0,7 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

20. Lektoratsordningen
Udgift ................................................... 6,9 7,0 9,4 9,4 9,2 9,0 8,8
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,9 6,9 9,4 9,4 9,2 9,0 8,8

50. Fulbright Kommissionen
Udgift ................................................... 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5

60. Kulturaftalemidler
Udgift ................................................... 6,3 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,3 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,4

I alt .................................................................................................................................. 14,4
Bemærkninger: Beholdningen vedrører kulturaftalemidler samt internationalt samarbejde mv.

10. Internationalt samarbejde
Af kontoen afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige nordiske og

andre internationale organisationer på undervisnings- og forskningsområdet samt til deltagelse i
internationale projekter. Der afholdes udgifter til deltagelse i kulturformidlingsopgaver. Der kan
afholdes udgifter til internationale konferencer og symposier mv. Der kan derudover ydes tilskud
til Europakollegiet i Brügge.

18. Det Danske Studenterhus i Paris
Det Danske Studenterhus i Paris er opført for private og statslige midler med halvdelen fra

hver og skænket den franske stat i 1929. Huset er placeret i den internationale studenterby i Paris
og har plads til 49 danske studerende. Udvælgelsen af beboere til huset foretages af Komitéen
for Det Danske Studenterhus i Paris, hvis medlemmer beskikkes af uddannelses- og forsknings-
ministeren. Den daglige drift finansieres primært af huslejeindtægter fra beboerne. Dertil kommer
driftsstøtte fra Aage V. Jensens Fonde og den danske stat.
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20. Lektoratsordningen
Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter,

jf. BEK nr. 284 af 23. marts 2007.
Der ydes personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipendium

og tilskud til udenlandske universiteter i øvrigt. Der kan blandt andet ydes tilskud til ekskursioner,
konferencer, bøger og andet undervisningsmateriale. Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lek-
toratsudvalg, der er rådgivende for ministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt be-
dømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt ind-
stiller en lektor til et ph.d.-stipendium. Styrelsen for Videregående Uddannelser betjener Lekto-
ratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen.

50. Fulbright Kommissionen
Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram

for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende
mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at
studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske
Fulbright Kommission.

Yderligere oplysninger om Fulbright Kommissionen kan findes på www.wemakeithappen.dk.

60. Kulturaftalemidler
Der gives støtte til internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse i form af

udveksling af studerende på længerevarende ophold og udenlandske studerendes deltagelse på
sommersprogkurser i dansk sprog og kultur.

Udveksling af studerende sker i henhold til kulturaftaler og lignende aftaler, som er indgået
imellem Danmark og en række lande. Med virkning fra det akademiske år 2015-2016 målrettes
udvekslingsprogrammerne talentfulde studerende fra prioriterede lande uden for Europa, der øn-
sker at fordybe sig i dansk sprog, dansk kultur eller danskrelaterede emner.
Sommersprogkurserne administreres fra 2016 som et nationalt stipendieprogram, som er åbent for
europæiske studerende fra Erasmus+-programlandene og udvalgte lande uden for EU, og som
ikke tager udgangspunkt i bilaterale kulturaftaler. Midlerne til sommersprogkurserne fordeles til
de relevante uddannelsesinstitutioner og kursussteder med henblik på, at institutionerne og kur-
susstederne skal varetage ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

19.32.14. Denmarks International Study Program (Reservationsbev.)
Statstilskuddet er bortfaldet fra 2015.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 1,1 - - - - -

10. Denmarks International Study
 Program

Udgift ................................................... 1,1 1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 1,1 - - - - -
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19.32.15. Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Udgift ........................................................... 3,5 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Årets resultat ............................................... 0,5 0,6 -  - - - -

10. Ph.d. løn
Udgift .................................................... 3,5 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, CVR-nr.
34042012.

Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) indgår som en del af virksomheden Styrelsen for Vide-
regående Uddannelser, jf. § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Hovedformålet med kontoen er at afholde de årlige udgifter til løn til ph.d.-studerende ved
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, jf. i øvrigt Konvention om Oprettelse af et Euro-
pæisk Universitetsinstitut, art 17, samt det under § 19.32.07. Det Europæiske Universitetsinstitut,
Firenze, anførte.

Der kan endvidere ydes tilskud til EUI's post doc- program (Max Weber-programmet) sva-
rende til en post doc stipendiat (0,3 mio. kr.). Tilskuddet udbetales forud to gange årligt.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ufm.dk.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Ph.d.-stipendier og 1-
årige masteruddannel-
ser

Der optages årligt 4 ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universi-
tetsinstitut i Firenze. Ligeledes optages årligt studerende ved de 1-årige
masteruddannelser ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.
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19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109, 179, 184 og 185)

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser
§ 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddan-
nelser og professionsbacheloruddannelserne
§ 19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling
§ 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og efterud-
dannelse

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tilskud til udviklingsformål for erhvervsakademi-
og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser samt til friplads og stipendier til
visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannel-
ser.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser,
§ 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud mv. til videregående
uddannelsesinstitutioner, § 19.27.05. Særlige bevillinger, § 19.27.06. In-
stitutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser til
§ 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet
mod uddannelsessektoren.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling mellem § 19.34.01. Forsøgs- og
udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og §
19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben ud-
dannelse og efteruddannelse.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.34.01. Forsøgs- og ud-
viklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser og §
19.34.07. Forsøg og udviklingsarbejde i forbindelse med åben uddannelse
og efteruddannelse til § 19.11.01. Departementet og § 19.11.06. Styrelsen
for Videregående Uddannelser, såfremt dele af de anførte aktiviteter, pro-
jekter mv. gennemføres i ministeriet i stedet for ved anvendelse af ekstern
konsulent- og teknikerbistand.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti un-
der § 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner.
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19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter mv. vedrørende primært
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. samt maritime uddannelser. Der afhol-
des endvidere udgifter til uforudsete og uafviselige behov samt udgifter i forbindelse med statens
selvforsikringsordning og erstatningsudgifter.

På kontoen er herudover opført bevilling vedrørende alle videregående uddannelsesinstitu-
tioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet til tilskud til studenterorganisationer.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 41,1 55,3 28,3 31,8 31,4 21,5 21,2

10. Udvikling mv.
Udgift ................................................... 33,6 36,9 7,5 10,4 10,3 10,4 10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,8 5,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 2,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 30,8 31,5 6,8 9,7 9,6 9,7 9,6

11. Statens selvforsikringsordning
Udgift ................................................... 1,3 1,2 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 1,0 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1

12. Udgifter til lægeerklæringer i
forbindelse med ansøgning om

 handicaptillæg
Udgift ................................................... 6,6 5,6 5,4 5,9 5,8 5,6 5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,6 5,4 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,1 - -0,1 -0,2 -0,4 -0,5

BV 2.2.9.
BV 2.10.5.

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne under § 19.34.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde i forbindelse med videregående uddannelser
og § 19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben
uddannelse og efteruddannelse til afholdelse af udgifter i forbindelse med
administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som løn-
sum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 19.11.01. Departementet
og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-

bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier, samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
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20. Efteruddannelse af praktikvejle-
dere og lærere på de videregåen-

 de uddannelser
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

45. Studerende og studerendes råd
Udgift ................................................... 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7

50. Udvikling af det maritime ud-
 dannelsessystem

Udgift ................................................... 1,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

70. Videncenter for historie og kul-
turarvsformidling i Jelling
Udgift ................................................... - 10,0 10,1 9,9 9,7 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 10,0 10,1 9,9 9,7 - -

80. Efteruddannelse i arbejdet med
udsatte børn og unge
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -

82. Etablering af praktikpladser for
 pædagogstuderende

Udgift ................................................... -2,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,7 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 21,7

I alt .................................................................................................................................. 21,7
Bemærkninger: Uforbrugte midler vedr. udvikling af særligt adgangskursus til ingeniøruddannelserne, jf. Aftale om ud-
møntning af satspuljen for 2009, er ført tilbage til satspuljen. Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Udvikling mv.
Bevillingen anvendes bl.a. til finansiering af tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, ana-

lyser, udredninger, evalueringer og initiativer af forskningsmæssig karakter samt undervisnings-
forsøg med eksisterende og nye uddannelser. Desuden kan der ydes tilskud til innovationspro-
jekter, bl.a. vedrørende internationalisering, herunder lærersamarbejde og udvikling af nye un-
dervisningsmetoder mv. med andre lande.

Der kan afholdes udgifter forbundet med kursus-, konference- og informationsvirksomhed,
herunder til eksterne deltageres møde- og rejsevirksomhed. Endvidere kan der afholdes udgifter
til publicering og anden formidling af resultater af projekter, initiativer og andet pædagogisk
udviklingsarbejde i øvrigt på området for videregående uddannelser, herunder udgifter til trykning
og distribuering, samt til uddannelsesråds informationsvirksomhed. I det omfang tilsvarende ini-
tiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Bevillingen kan endvidere anvendes til uforudsete og/eller uafviselige behov i forbindelse
med erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.
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Der kan afholdes udgifter til uddannelses- og institutionsudvikling mv. for erhvervsakade-
miuddannelserne og øvrige korte videregående uddannelser og professionsbacheloruddannelser
og øvrige mellemlange videregående uddannelser, herunder til kvalitetsudvikling.

Endvidere kan der afholdes udgifter som følge af Danmarks medlemskab af forskellige in-
ternationale organisationer og som følge af internationale engagementer i øvrigt og udgifter til
rekvirerede ydelser (undersøgelser, analyser mv.) samt til udgifter i forbindelse med betaling af
praktiklærere på øvelsesskoler.

11. Statens selvforsikringsordning
Af bevillingen kan der afholdes udgifter i forbindelse med statens selvforsikringsordning,

herunder arbejdsskadeområdet.

12. Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgning om handicaptillæg
Af bevillingen afholdes udgifter til lægeerklæringer og vejledende udtalelser herom i forbin-

delse med ansøgninger om SU handicaptillæg.

45. Studerende og studerendes råd
Af bevillingen ydes tilskud til studenterorganisationer. Tilskuddet fordeles på baggrund af

studenterårsværk til de videregående uddannelsesinstitutioner, der videreformidler tilskuddet til
aktive studenterorganisationer på institutionen. Institutionerne skal sikre, at udmøntningen foregår
transparent og på baggrund af objektive kriterier.

Tilskuddet ydes til alle videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet og erstatter tidligere tilskudsordninger til studenterorganisationer på universitets
og professionshøjskoleområdet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem
Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg

med eksisterende og nye uddannelser på det maritime område. Bevillingen disponeres som ud-
gangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern
konsulentbistand mv. i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

70. Videncenter for historie og kulturarvsformidling i Jelling
Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft

af folkeskolen af juni 2013 er Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarv blevet oprettet.
Videncenteret har til formål at fremme primært børn og unges forståelse af, at historie og kultu-
rarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv og værdigrundlag. Der er afsat en statslig
bevilling på 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, der ydes som tilskud til opstarts- og drifts-
udgifter med krav om en stigende medfinansieringsandel, hvor målet er et blivende og selvfi-
nansieret videncenter.

19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsaka-
demiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.)

I henhold til lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervs-
akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. LK nr. 582 af 01. juni 2014, anvendes
bevillingen til hele og delvise fripladser med eller uden helt eller delvist stipendium for højt
kvalificerede udenlandske studerende, som kan optages som betalende studerende på erhvervs-
akademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser ved erhvervsakademier, professions-
højskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskolen. Der kan af bevillingen endvidere anvendes
midler til administration af ordningen.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 16,7 13,4 15,5 15,2 14,9 14,6 14,3

10. Tilskud til fripladser og stipen-
 dier

Udgift ................................................... 16,7 13,4 15,5 15,2 14,9 14,6 14,3
44. Tilskud til personer ....................... - 6,4 6,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 16,7 7,0 9,3 15,2 14,9 14,6 14,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,3

I alt .................................................................................................................................. 6,3
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

10. Tilskud til fripladser og stipendier
Af bevillingen ydes tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv., der admini-

strerer tildelingen af fripladser og stipendier.

19.34.03. Lån til institutionsformål og tilskud til institutionsudvikling (Reserva-
tionsbev.)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser,
jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf.
LB nr. 935 af 25. august 2014, lov om Medie- og Journalisthøjskolen, jf. LB nr. 205 af 27. februar
2013, og lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015, lån eller tilskud til insti-
tutioner, der er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation.

Af bevillingen ydes endvidere tilskud til institutionsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9
BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration mv. af friplads- og stipendieord-
ningen, herunder højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevillinger til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående
Uddannelser.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2. Der er adgang til at genanvende indtægter i form af renter og afdrag af lån.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 10,1 3,8 6,3 5,8 5,8 5,6 5,5

10. Lån og tilskud til institutionsfor-
 mål

Udgift ................................................... - 3,0 3,0 2,6 2,6 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,0 3,0 2,6 2,6 2,5 2,5

20. Tilskud til institutionsudvikling
Udgift ................................................... 10,1 0,8 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,5 0,2 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 22,5

I alt .................................................................................................................................. 22,5
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål .

10. Lån og tilskud til institutionsformål
Af bevillingen ydes lån og tilskud til institutioner, der er kommet i en særlig vanskelig øko-

nomisk situation.
Lånene forrentes og afdrages over de tilskud, som institutionerne får til de direkte undervis-

ningsudgifter og til fællesudgifter. Statens Administration administrerer institutionernes tilbage-
betaling af renter og afdrag. Afdragsperioden kan fastsættes til maksimalt 5 år. Forrentningen
tager udgangspunkt i den effektive rente på den toneangivende statsobligation på lånets udbeta-
lingsdag. Denne rente ligger herefter fast i hele lånets løbetid.

20. Tilskud til institutionsudvikling
Af bevillingen ydes tilskud til institutionsudvikling.
Bevillingen kan herunder anvendes til finansiering af udgifter i forbindelse med spaltninger

og sammenlægninger af institutioner, herunder til selektive tilskud.
Der kan ligeledes afholdes udgifter til en midlertidig bestyrelse i forbindelse med etableringen

af en institution samt udgifter i forbindelse med indsættelse af en midlertidig bestyrelse på insti-
tutioner ved ministeriets foranstaltning.

Der kan desuden afholdes udgifter til Kammeradvokaten, eksterne konsulentydelser mv.

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og
efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben
uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 5,0 2,0 19,0 12,0 12,0 9,0 9,0

20. Åben uddannelse, udviklingspro-
jekter, efteruddannelse mv.
Udgift ................................................... 2,9 0,4 11,0 8,1 8,1 8,1 8,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,0 -0,1 10,1 7,2 7,2 7,2 7,2

30. Udviklingsprogram for tekniske
 akademiuddannelser

Udgift ................................................... - 0,6 7,0 2,9 2,9 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,6 2,5 3,0 3,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,5 -0,1 -0,1 - -

45. Tilskud til SVU-administratorer
Udgift ................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

80. Praksisnær lederuddannelse
Udgift ................................................... 1,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,6
I alt .................................................................................................................................. 10,6
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

20. Åben uddannelse, udviklingsprojekter, efteruddannelse mv.
Der kan af bevillingen ydes tilskud til initiativer af forsknings-, udrednings- og evaluerings-

mæssig karakter inden for området for åben uddannelse samt til vejlednings- og informations-
virksomhed og til undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Der kan endvidere
afholdes udgifter til formidling i form af udarbejdelse af rapporter mv. og til publicering af disse
og af resultater af udviklingsarbejdet i øvrigt på området for åben uddannelse. I det omfang til-
svarende initiativer iværksættes centralt, kan der også afholdes udgifter hertil.

Der kan endvidere ydes tilskud, lån og statsgaranti for lån til forsøgs- og udviklingsarbejde
og til køb af apparatur og undervisningsmateriel i forbindelse hermed, i henhold til lov om åben
uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-

bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mini-
sterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.
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Der er nedsat et nævn for markedsførings- og konkurrencespørgsmål, jf. lov om åben ud-
dannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Af bevillingen kan afholdes udgifter til særlig
sagkyndig bistand, sekretariatsbistand mv.

30. Udviklingsprogram for tekniske akademiuddannelser
Der er som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 afsat midler til et udviklingspro-

gram for tekniske akademiuddannelser samt en informationskampagne i forbindelse med udvik-
lingsprogrammet.

45. Tilskud til SVU-administratorer
Af bevillingen ydes tilskud til administratorer af statens voksenuddannelsesstøtte.
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19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til tværgående formål for de videregående uddannelser og
omfatter følgende hovedkonti:

§ 19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner
§ 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv.
§ 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut
§ 19.35.21. IT-opgaver mv.
§ 19.35.24. Studenterrådgivningen
§ 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution
§ 19.35.28. Det Administrative Bibliotek

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.35.21. It-opgaver
mv., § 19.11.01. Departementet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående
Uddannelser og § 19.57.01 Uddannelses- og Forskningsministeriets IT.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 19.35.21. It-opgaver mv. fra
§ 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videre-
gående uddannelser i forbindelse med udførelse af it-opgaver rettet mod
uddannelsessektoren.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.35.15. Vejledningsakti-
viteter mv. til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og §
19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med vejledningsaktiviteter og un-
derstøttelse af ansøgningsprocessen for ungdomsuddannelserne og de vi-
deregående uddannelser.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger til § 20.81.11. Danmarks Evalu-
eringsinstitut fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til
afholdelse af udgifter i forbindelse med evaluering af de videregående
uddannelser, herunder efter- og videreuddannelser.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevilling til § 20.82.11. Styrelsen for It og
Læring fra § 19.35.21. It-opgaver mv. i forbindelse med it-opgaver mv.,
der varetages af Styrelsen for It og Læring for Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet.

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti un-
der § 19.35. Tværgående bevillinger med undtagelse af § 19.35.12. Lo-
kaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
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19.35.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
182 og 183) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 7,8 5,1 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,8 1,4 - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 4,9 5,1 - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 3,1 3,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,8 0,8 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 0,0 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ....... - 0,9 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,8 1,4 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 1,8 1,4 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 0,0 - - - - -

14. Salg af bygninger
Udgift ................................................... 2,7 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,7 - - - - - -

20. Ejendomsadministration
Udgift ................................................... 0,3 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,3
I alt .................................................................................................................................. 13,3
Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt til løbende udgifter indtil alle ejendomme og lejemål er afviklet.

19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.)
Af bevillingen afholdes udgifter til vejledningsaktiviteter i henhold til lov om vejledning om

valg af uddannelse og erhverv, jf. LB nr. 995 af 12. september 2014 med senere ændringer.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 45,4 43,0 44,5 43,9 43,0 42,2 41,3
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 45,4 43,0 44,5 43,9 43,0 42,2 41,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 45,4 42,8 44,5 44,8 44,8 44,8 44,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,1 - -0,9 -1,8 -2,6 -3,5
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. - 0,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,4

I alt .................................................................................................................................. 2,4

10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med flerårige kontrakter om drift af de regionale

vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring.
De regionale vejledningscentre giver vejledning om valg af videregående uddannelse og er-

hverv, herunder om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne.
Vejledningen skal tilbydes såvel elever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke
længere har tilknytning til en ungdomsuddannelse. Der er i februar 2013 indgået kontrakter for
perioden 1. august 2013 til 31. juli 2017 med mulighed for forlængelse i op til 12 måneder.

Der reserveres en pulje, der administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser, til
kontraktstyring samt initiativer i forbindelse med vejledningsindsatsen, herunder markedsføring,
udviklingsopgaver, kvalitetssikring og andre tværgående opgaver.

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)
Kontoen vedrører midler til brug for opgaver under Uddannelses- og Forskningsministeriet,

der løses af Danmarks Evalueringsinstitut.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... - - 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3
18. Lønninger / personaleomkostninger - - 5,6 5,6 5,5 5,4 5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4

I alt .................................................................................................................................. 1,4

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen anvendes til gennemførelse af opgaver for Uddannelses- og Forskningsministeriet

såsom evalueringsprojekter mv.

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)
På kontoen er opført bevilling til it-opgaver mv.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 5,3 12,5 13,8 13,6 13,5 13,3

10. It- og statistikopgaver
Udgift ................................................... 0,7 5,3 12,5 13,8 13,6 13,5 13,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 5,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 12,5 13,8 13,6 13,5 13,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,1
I alt .................................................................................................................................. 16,1

10. It- og statistikopgaver
Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med administrative systemer på uddannel-

sesområdet - herunder bl.a. optagelsessystemer (optagelse.dk) og studieadministrative systemer
(EASY-A), der drives af Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministeriet for Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet samt andre administrative systemer, der drives af Uddannelses-
og Forskningsministeriets IT.

Der kan endvidere afholdes udgifter til tiltag, der kan styrke digitalisering af administrationen
på uddannelsesinstitutionerne.

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)
Oplysninger om Studenterrådgivningen kan findes på www.srg.dk

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 23,0 24,6 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5

Indtægt ......................................................... 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Udgift ........................................................... 24,1 25,3 26,4 25,9 25,4 24,9 24,4

Årets resultat ............................................... 0,0 0,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 23,4 24,7 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5
Indtægt .................................................. 0,2 0,4 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Indtægt .................................................. 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.24. Studenterrådgivningen, CVR-nr. 18550342.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Studenterrådgivningen er en statslig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Studenterrådgivningens formål er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og be-
handling til studerende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæs-
sige situation.

Studenterrådgivningen har tre rådgivningsafdelinger. En dækker hovedstadsområdet samt
Sjælland og Lolland-Falster og de to øvrige henholdsvis Syd- og Sønderjylland og Fyn samt
Nord- og Midtjylland.

Studenterrådgivningen varetager for egen bevilling rådgivningen rettet mod enkeltstuderende.
Studenterrådgivningen kan endvidere efter aftale med uddannelsesinstitutioner varetage andre
opgaver, der kan medvirke til at forbedre de studerendes forhold og studiegennemførelse. Stu-
denterrådgivningen kan aftale med uddannelsesinstitutionerne, at disse opgaver løses mod beta-
ling.

Studenterrådgivningen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.9 Studenterrådgivningen kan udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Rådgivningsfunktioner Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og

psykiatrisk rådgivning og behandling til uddannelsessøgende ved vide-
regående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige si-
tuation. Målet er at hjælpe studerende inden for målgruppen, der un-
dervejs i studierne oplever vanskeligheder, således at de øger deres
studieevne og bliver i stand til at komme gennem studierne uden unødig
forlængelse og frafald.

Informationsfunktioner Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem
målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbudde-
ne samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemme-
side.

Samarbejdsfunktionen Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenter-
rådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der
gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer.
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7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 1,1 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,4 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 38 42 42  42 41 40 39
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 17,3 19,2 20,5  20,1 19,8 19,4 19,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,5 0,5 0,7  0,7 0,7 0,7 0,7

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 16,8 18,7 19,8  19,4 19,1 18,7 18,3

9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,4 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 2,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4
+ anskaffelser .............................................. 0,1 - 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3
- afskrivninger ............................................. 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 50,0 40,0 30,0 40,0 50,0

10. Almindelig virksomhed
 Af kontoen afholdes udgifter til Studenterrådgivningens almindelige virksomhed, jf. for-

målsbeskrivelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt .............................................. 24,6 25,7 26,7 25,9 25,4 24,9 24,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 2,9 2,2 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

1. Rådgivningsfunktioner ...................... 19,5 21,7 19,4 18,8 17,7 16,7 15,0
2. Informationsfunktioner ..................... 1,1 0,9 1,7 1,7 1,8 1,8 2,2
3. Samarbejdsfunktioner ....................... 1,1 0,9 2,6 2,5 3,0 3,5 4,3
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90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter rådgivning, hvortil der ikke er givet direkte be-

villing, samt afholdelse af kurser, oplæg mv. Der er budgetteret med en årlig omsætning på i alt
0,9 mio. kr. og et dækningsbidrag på 15 pct. Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed
ventes at blive 2,0 årsværk.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)
Danmarks Akkrediteringsinstitution er omfattet af lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkredi-

tering af videregående uddannelsesinstitutioner med senere ændringer. Yderligere oplysninger om
Danmarks Akkrediteringsinstitution kan findes på www.akkr.dk.

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nettoudgiftsbevilling ................................... 30,2 36,6 36,8 32,6 32,1 31,5 30,9

Indtægt ......................................................... 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 28,9 36,1 36,9 32,7 32,2 31,6 31,0

Årets resultat ............................................... 1,4 0,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 28,9 36,0 36,8 32,6 32,1 31,5 30,9
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution, CVR-nr. 30603907.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Akkrediteringsinstitution varetager opgaver i forhold til akkreditering af de vide-
regående uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Ved institutionsak-
kreditering vurderes uddannelsesinstitutionens løbende og systematiske arbejde med sikring og
udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. I en overgangsperiode indtil alle institutioner
er positivt institutionsakkrediteret skal uddannelsesinstitutioner, der ikke er positivt institutions-
akkrediteret have nye uddannelser og uddannelsesudbud akkrediteret. Eksisterende uddannelser
og udbud skal akkrediteres efter en godkendt turnusplan. Danmarks Akkrediteringsinstitution
opsamler endvidere viden nationalt og internationalt om ekstern kvalitetssikring, metoder og kri-
terier af betydning for akkreditering.

Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådighed for Akkredite-
ringsrådet. Akkrediteringsrådet består af en formand og 8 medlemmer. Rådet træffer afgørelse
om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporter udarbejdet af Danmarks Akkredite-
ringsinstitution.



§ 19.35.25. 185

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lig-
nende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.

BV 2.5.1 Deltagere i akkrediteringspanelerne honoreres i henhold til Finansmi-
nisteriets cirkulære nr. 9418 af 4. juli 2013 om betaling til medlemmer
af kollegiale organer i staten.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 12. Forsvarsministeriet
og § 21. Kulturministeriet vedrørende akkrediteringsopgaver for insti-
tutioner under de nævnte ministerier.

BV 2.6.8.4 Danmarks Akkrediteringsinstitution kan udføre indtægtsdækket virk-
somhed.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Akkreditering af ud-
dannelsesinstitutioner

Ved akkreditering af uddannelsesinstitutioner nedsætter Danmarks
Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige
eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkre-
diteringsvurdering af uddannelsesinstitutionens samlede kvalitetssik-
ringssystem til sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og re-
levans.

Akkreditering af eksi-
sterende uddannelser
og uddannelsesudbud

Ved akkreditering af eksisterende uddannelser nedsætter Danmarks
Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående af faglige
eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager en akkre-
diteringsvurdering af uddannelsen eller uddannelsesudbuddets kvalitet
og relevans, og Akkrediteringsinstitutionen udarbejder på grundlag
heraf en akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse
om akkreditering på baggrund af akkrediteringsrapporten.

Akkreditering af nye
uddannelser og uddan-
nelsesudbud

Ved akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud nedsætter
Danmarks Akkrediteringsinstitution et akkrediteringspanel bestående
af faglige eksperter og med international deltagelse. Panelet foretager
en akkrediteringsvurdering af uddannelsens og/eller uddannelsesud-
buddets kvalitet og udarbejder en akkrediteringsrapport.
Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye uddan-
nelser på baggrund af akkrediteringsrapporten.

Rådsbetjening Danmarks Akkrediteringsinstitution stiller sekretariatsbistand til rådig-
hed for Akkrediteringsrådet.
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Bemærkning: Rådsbetjening er på finansloven for 2013 udskilt i en separat opgave. Akkreditering af uddannelsesinstitu-
tioner er på finansloven for 2014 tilført som en separat opgave.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 39 40 42  38 38 37 36
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 21,3 25,1 27,5  26,1 25,7 25,2 24,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 21,3 25,1 27,4  26,0 25,6 25,1 24,6

Dokumentation For at dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser
og for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i akkrediteringsarbejdet
skal Akkrediteringsrådet fortløbende offentliggøre akkrediteringsan-
søgninger, akkrediteringsrapporter og oversigter over akkrediterede
uddannelser og institutioner. I overensstemmelse med de europæiske
standarder og retningslinjer skal Danmarks Akkrediteringsinstitution
endvidere opsamle national og international erfaring af betydning for
akkreditering samt gennemføre tværgående opsamlinger på akkredite-
ringerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt .............................................. 29,5 36,7 37,3 32,7 32,2 31,6 31,0

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 6,0 6,8 7,4 6,5 6,4 6,3 6,2

1. Akkreditering af uddannelsesinstitu-
tioner ................................................. - 14,3 10,5 11,3 13,8 13,4 13,3

2. Akkreditering af eksisterende uddan-
nelser ................................................. 11,5 6,1 8,4 5,9 3,2 3,1 3,0

3. Akkreditering af de nye uddannelser 5,6 3,3 3,6 3,2 3,0 3,0 2,9
4. Rådsbetjening .................................... 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8
5. Dokumentation .................................. 3,2 3,3 4,5 2,9 2,9 2,9 2,8
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,6 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 5,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
+ anskaffelser .............................................. 0,1 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

Låneramme .................................................. - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 50,0 41,7 33,3 25,0 16,7

10. Almindelig virksomhed
Ved lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

blev det indført, at uddannelsesinstitutionerne skal institutionsakkrediteres. Systemet indfases over
4-5 år. Indtil en institution er positivt institutionsakkrediteret, skal institutionens uddannelser
fortsat akkrediteres.

Med loven er alle de akkrediteringsopgaver, der tidligere var placeret hos Danmarks Evalu-
eringsinstitut overflyttet til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser har adgang til at akkreditere danske

uddannelsesinstitutioners udbud af uddannelser i udlandet som indtægtsdækket virksomhed. Ifølge
BEK nr. 247 af 13. marts 2015 om universiteternes internationale uddannelsesforløb, § 15-18,
fremgår det, at universitetets udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet skal kvalitets-
sikres enten i Danmark efter reglerne i lov om akkrediteringsinstitutionen for videregående ud-
dannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.

Ifølge BEK nr. 684 af 30. juni 2009 om udbud af danske erhvervsrettede videregående ud-
dannelser i udlandet, § 3, fremgår det, at Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering
af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediteringsrapport og de akkrediteringskriterier gæl-
dende for udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, vi-
deregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser. Akkrediteringsrapporten kan være
udarbejdet af Akkrediteringsinstitutionen.

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende akkreditering af udbud af uddannelser i ud-
landet er budgetteret med en årlig omsætning på 0,1 mio. kr.

19.35.28. Det Administrative Bibliotek (tekstanm. 7, 157 og 185) (Driftsbev.)
Oplysninger om Det Administrative Bibliotek kan findes på www.dab.dk.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 7,8 7,8 7,7 7,5 7,4 7,2 7,0

Indtægt ......................................................... 4,6 5,6 4,4 5,9 5,4 5,4 5,4
Udgift ........................................................... 12,1 13,5 12,1 13,4 12,8 12,6 12,4

Årets resultat ............................................... 0,3 -0,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 7,7 8,4 7,7 8,5 8,4 8,2 8,0
Indtægt .................................................. 0,4 0,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 4,4 5,1 4,4 4,9 4,4 4,4 4,4
Indtægt .................................................. 4,2 5,3 4,4 4,9 4,4 4,4 4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.35.28. Det Administrative Bibliotek, CVR-nr. 20582308.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Administrative Bibliotek er den samlede centraladministrations forvaltnings- og sam-
fundsfaglige bibliotek og videnscenter. Biblioteket deltager i det danske og internationale låne-
samarbejde og kan desuden benyttes af offentlige institutioner på særlige vilkår.

Jf. LB nr. 100 af 30. januar 2013 om biblioteksvirksomhed kan der opkræves vederlag for
særlige serviceydelser samt gebyr for overskridelse af lånetiden.

Biblioteket indsamler visse statslige udgivelser ved en pligtafleveringslignende ordning med
henblik på at sikre bevaring og tilgængelighed, jf. cirkulære nr. 66 af 3. september 2012.

Biblioteket har koordinerende funktioner i forhold til øvrige forvaltningsbiblioteker og driver
via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som indtægtsdækket virksomhed. Samarbej-
det omfatter ca. 20 biblioteker.

Det Administrative Bibliotek er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Der kan i sædvanligt omfang forudbetales bøger, tidsskrifter og lig-
nende, som leveres på et senere tidspunkt, således at forskudsbetalin-
gerne konteres på de sædvanlige konti.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Centraladm., videncen-
ter og bibliotek

Varetage biblioteksmæssig betjening af den samlede centraladministra-
tion. Opbygge trykte og elektroniske samlinger inden for de forvalt-
nings- og samfundsfaglige emneområder og stille dem til rådighed for
brugerne. Give adgang til relevante elektroniske ressourcer (f.eks. tids-
skrifter, databaser og digitaliseret materiale). Udbrede kendskabet til
og brugen af biblioteket og dets ydelser.
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 4,6 5,6 4,4 5,9 5,4 5,4 5,4

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 4,2 5,3 4,4 4,9 4,4 4,4 4,4
6. Øvrige indtægter .................................... 0,4 0,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 5 5 10  11 9 9 9
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 4,6 5,6 4,5  4,9 4,8 4,7 4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 1,6 2,3 1,4  1,9 1,9 1,9 1,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,0 3,3 3,1  3,0 2,9 2,8 2,7

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 0,2 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 3,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 3,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
+ anskaffelser .............................................. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
- afskrivninger ............................................. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Låneramme .................................................. - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Biblioteksbetjening af
departementer og sty-
relser

Indgå aftaler om at varetage en rentabel og fokuseret biblioteks- og in-
formationsbetjening af departementer, styrelser og statslige institutioner.

MiniBIB Drive bibliotekssystemet MiniBIB for andre biblioteker som indtægts-
dækket virksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt................................................. 12,3 13,7 12,2 13,4 12,8 12,6 12,4

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................... 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1. Centraladm. videncenter og
bibliotek ............................................ 5,4 7,2 6,5 7,3 7,2 7,0 6,8

2. Biblioteksbetjening af departementer
og styrelser........................................ 1,2 3,1 2,6 3,0 2,5 2,5 2,5

3. MiniBIB ............................................ 4,4 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
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10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Det Administrative Biblioteks almindelige virksomhed, jf.

formålsbeskrivelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Det Administrative Bibliotek driver via en samarbejdsaftale bibliotekssystemet MiniBib som

indtægtsdækket virksomhed. Systemet er et integreret elektronisk bibliotekssystem med en bib-
liografisk database indeholdende ca. 530.000 katalogposter.

Det Administrative bibliotek varetager biblioteksbetjeningen i Institut for Menneskerettig-
heder med et lokalt bibliotek. Desuden er der indgået betjeningsaftaler med et antal departemen-
ter, styrelser og statslige institutioner. Aftalerne omfatter bl.a. indkøb og administration af bøger,
tidsskrifter og databaser.

Den forventede omsætning i 2016 er 4,9 mio. kr.
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Forskningsråd og forskeruddannelse

Hovedområdet omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.41. Forskningsråd
§ 19.42. Forskeruddannelse

Aktivitetsområdet § 19.41. Forskningsråd
Der er opført bevillinger til Forskningsråd.

Aktivitetsområdet § 19.42. Forskeruddannelse
Der er opført bevillinger til uddannelse af forskere.

Som følge af lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond er bevillingen på
§ 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd overført til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds
uddelinger.

Der er optaget bevillinger til bevillingsfunktionen under Det Frie Forskningsråd. Bevillin-
gerne udmøntes i henhold til lov om forskningsrådgivning mv., jf. LB nr. 1064 af 6. september
2010 om forskningsrådgivning mv. Forskningsbevillingerne, der uddeles i åben konkurrence og
efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, gives til støtte af dansk, herunder færøsk og grøn-
landsk, forskning og forskeruddannelse.

19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.41.12. Det Frie Forskningsråd
§ 19.41.13. Statens forskningsprogrammer
§ 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.41.
Forskningsråd til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, for-
valtning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tids-
begrænsede opgaver.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.41. Forskningsråd.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under §
19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.71.01. Danmarks
Innovationsfonds uddelinger og § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med
henblik på, at rådene kan udmønte bevillinger.
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19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til fondsfunktionen under Det Frie Forskningsråd, som er oprettet i

henhold til LBK nr. 365 af 10. april 2014 om forskningsrådgivning m.v.
Bevillingen kan anvendes til, at Det Frie Forskningsråd indgår i forskningssamarbejder med

en række internationale organisationer.
Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.ufm.dk.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internatio-
nale Forskningssamarbejder til § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd med
henblik på at medfinansiere forskningsrådenes internationale opslag.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under § 19.41.12. Det
Frie Forskningsråd, hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er over-
ført. Udlæggene opføres som tilgodehavender, indtil Styrelsen for
Forskning og Innovation modtager tilskuddet. Udlæggene overføres fra
EU i indeværende eller efterfølgende finansår. Eventuelle konsekvenser
i form af mindre indtægter fra EU afholdes af udgiftsbevillingen.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.12. Det Frie
Forskningsråd til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til deltagelse i
fælleseuropæisk og anden international forskning.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.

BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af
bestyrelse, faglige forskningsråd og øvrige sagkyndige under Det Frie
Forskningsråd. Bevillingen kan anvendes til udgifter til rådsmedlem-
mers og sagkyndiges nationale og internationale rejser og møder for
rådet. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende udstyr til råds-
medlemmerne. Rådet kan inden for sit formål afholde udgifter til
tværgående analyser og lignende, formidlingsaktiviteter samt hæders-
priser målrettet mod udvalgte forskere inden for på forhånd afgrænsede
kategorier, f.eks. DFF-Forskertalent, som rådet har tildelt en række af
de unge postdoc-ansøgere.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1.172,7 1.253,5 1.189,8 804,3 804,7 954,3 935,2
Indtægtsbevilling ......................................... 14,9 17,4 10,5 - - - -

10. Det Frie Forskningsråd
Udgift ................................................... 1.172,7 1.253,5 1.189,8 804,3 804,7 954,3 935,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 18,4 21,9 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 6,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1.150,0 1.225,6 1.189,8 804,3 804,7 954,3 935,2
Indtægt ................................................ 14,9 17,4 10,5 - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 14,8 17,3 10,5 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8
Bemærkninger: Beholdningen på 0,8 mio. kr. vedrører § 19.41.12. 10. Det Frie Forskningsråd.

Der er i alt hensat 2.252,2 mio. kr. ultimo 2014 under Det Frie Forskningsråd. Hensættelserne
og bevillingerne for 2015-2019 forventes udbetalt i perioden efter nedenstående udbetalingsprofil.
Udbetalingerne stammer fra projekter, der typisk strækker sig over en flerårig periode, hvorfor
udbetalingerne ligeledes fordeler sig over flere år.

10. Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd, der består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd, yder

støtte til forskningsprojekter baseret på forskernes egne initiativer. Ved uddeling af midler på
baggrund af forskernes initiativer inden for alle videnskabelige hovedområder varetager rådet en
afgørende rolle i gennemførelsen af vigtige, nyskabende projekter i de første led af forskningens
proces. Rådet har ansvar for at bidrage til udviklingen af det forskningsfaglige niveau i Danmark,
herunder fremme internationalisering af dansk forskning, forskningsfaglig formidling og anven-
delse af dansk forskning. Midlerne uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben kon-
kurrence.

Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til
seks faglige forskningsråd og fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forsk-
ningsråd. Bestyrelsen kan fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, her-
under tværfaglige og tværrådslige initiativer samt initiativer, som bestyrelsen selv har initieret.

Bestyrelsen har pr. 1. februar 2005 oprettet fem faglige forskningsråd, jf. lov nr. 405 af 28.
maj 2003 om forskningsrådgivning mv. De nuværende fem faglige forskningsråd giver støtte til
forskningsprojekter inden for deres faglige områder og til ansøgninger om forskningsaktiviteter i
forbindelse med medlemskab af internationale forskningsorganisationer.

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation yder støtte til forskning inden for alle
grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfagene. Det faglige råd dækker følgende

Mio. kr., løbende priser 2015 2016 2017 2018 2019

Forventede udbetalinger ............................................ 1.278,4 1.164,2 1.031,6 931,3 891,5
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hoveddiscipliner: kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab,
musikvidenskab, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikations-
forskning, humanistisk IKT, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og viden-
skabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi og andre tilgrænsende humanis-
tiske forskningsområder.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers yder støtte til forskning inden for alle aspekter
af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og
matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Det
faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, mo-
lekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv yder støtte til forskning inden for de centrale
samfundsvidenskabelige discipliner samt en række særlige områder, der i nogen grad ligger på
tværs af de traditionelle hoveddiscipliner. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: so-
ciologi, økonomi, politologi, retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række
tværdisciplinære områder, eksempelvis udviklingsforskning, kønsforskning, teknologivurdering,
byplanlægning og fysisk planlægning, miljøøkonomi og jordbrugsøkonomi.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom yder støtte til forskning inden for alle aspekter
af grundvidenskabelig, translationel, klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til men-
neskers sundhed og sygdom. Det faglige råd dækker de grundvidenskabelige aspekter gennem
f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mi-
krobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og sy-
stembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udred-
ning og diagnose samt paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og
lægemidler samt de samfundsmedicinske aspekter, som omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstje-
neste og epidemiologiske aspekter. 

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion yder støtte til grundlagsskabende forskning
inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller et klart
anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvik-
ling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets
behov. Det faglige råd dækker følgende hoveddiscipliner: animalsk produktion, bioteknologi,
bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi,
jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og pro-
duktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion,
veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5.
november 2008 er der med virkning fra 2009 indført en generel overheadsats til statslige forsk-
ningsinstitutioner på 44 pct. Endvidere er der indført et loft over, hvor meget medfinansiering
der kan kræves fra statslige forskningsinstitutioner. Loftet er på 10 pct. og gælder for de bevil-
linger, der udmøntes af Det Frie Forskningsråd.

Der skal af bevillingen anvendes 5,0 mio. kr. til forskning i reformationen i forbindelse med
Reformationsjubilæet, som har til formål at skabe forståelse for Reformationens betydning for
det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 168,6
mio. kr. i 2016 og 148,3 mio. kr. i 2017.

I bevillingen til Det Frie Forskningsråd indgår 21,1 mio. kr. årligt (2016-pl) til forskerud-
dannelse på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteter, jf. LB 729 25. juni 2010
Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning.

Der er for perioden 2010-2018 overført midler til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og In-
novation til gennemførelse af et flerårigt digitaliserings- og effektiviseringsprojekt i Styrelsen for
Forskning og Innovation, der bl.a. skal bidrage til en forenkling af administrative aktiviteter
vedrørende tilskudsmidler.
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19.41.13. Statens forskningsprogrammer (Reservationsbev.)
Bevillingen omfatter midler til en række strategiske forskningsinitiativer, hvor der siden 1995

på de årlige finanslove er afsat bevillinger til en række forskningsprogrammer. Samtlige tilsagn
er givet, og der udestår kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt
afslutning af programmerne.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 0,1 - - - - - -

10. Statens forskningsprogrammer
Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: Beholdningen på 0,1 mio. kr. vedrører § 19.41.13.10. Statens forskningsprogrammer.

19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.41.14. Pulje til forsk-
ningsinfrastruktur til § 19.17.04.47. Dansk Center for Havforskning
med henblik på at videreføre Dansk Center for Havforskning.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 45,4 66,4 70,9 76,3 85,8 100,1 109,7

10. Pulje til forskningsinfrastruktur
Udgift ................................................... 45,4 66,4 70,9 76,3 85,8 100,1 109,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 1,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 4,9 3,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 40,5 61,9 70,9 76,3 85,8 100,1 109,7

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3
Bemærkninger: Beholdningen på 0,3 mio. kr. vedrører § 19.41.14. 10. Pulje til forskningsinfrastruktur.

10. Pulje til forskningsinfrastruktur
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til investeringer i avanceret udstyr, laboratoriefaci-

liteter, forsøgsanlæg og lignende af national og strategisk betydning inden for perspektivrige
forskningsområder. Herudover kan der afholdes udgifter til internationalt forskningsinfrastruk-
tursamarbejde og medlemskaber, herunder dansk medlemskab af europæiske konsortier for euro-
pæiske forskningsinfrastrukturer (European Research Infrastructure Consortium).

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til nationale forskningsunderstøttende aktiviteter
knyttet til danske forskeres adgang til og udnyttelse af større international og national forsk-
ningsinfrastruktur, herunder f.eks. instrumentudvikling, koordinering, uddannelse og udvikling
af hard- og software.

Bevillingen udmøntes af uddannelses- og forskningsministeren.
Der er afsat yderligere 69,6 mio. kr. i 2018 og 79,8 mio. kr. i 2019 til forskningsinfrastruktur,

som er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve til forskningsinitiativer.

BV 2.10.5 Af bevillingen kan afholdes særlige driftsudgifter til fremme af de for-
mål, som er anført i anmærkningerne, herunder udgifter til rejser, mø-
der, forplejning og honorering af særlige sagkyndige. Bevillingen kan
anvendes til tiltag, der kan medvirke til udarbejdelse af det nødvendige
viden- og prioriteringsgrundlag for udmøntningen af bevillingen. Be-
villingen kan endvidere anvendes til analyser, konferencer og formid-
lingsaktiviteter.

BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.
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19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til:

§ 19.42.01. Forskeruddannelse
§ 19.42.02. Uddannelse af forskere

19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.)
Bevillingen blev på finansloven for 2011 overført til universiteterne, arktisk forskning og

Det Frie Forskningsråd, jf. LB nr. 1064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkonti under §
19.41. Forskningsråd og § 19.42. Forskeruddannelse.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra hovedkonti under § 19.42.
Forskeruddannelse til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, for-
valtning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tids-
begrænsede opgaver.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.42. Forskeruddannelse.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.42.01. Forskeruddan-
nelse til § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Uni-
versitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Uni-
versitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Bu-
siness School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske
Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af og udgifter til arbejdsbe-

sparende udstyr til formand og medlemmer af et forskningsråd/udvalg
eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse samt øvrige sag-
kyndige. Bevillingen kan anvendes til nationale og internationale rejser
og møder vedrørende forskeruddannelse for medlemmer af et forsk-
ningsråd/udvalg eller en programkomité vedrørende forskeruddannelse.
Der kan inden for formålet afholdes udgifter til tværgående analyser
og lignende samt til formidlingsaktiviteter.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... -13,3 -10,7 - - - - -

30. Forskeruddannelse
Udgift ................................................... -13,3 -10,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -13,3 -10,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0
Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet vil blive anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med afløb af gamle pro-
grammer.

19.42.02. Uddannelse af forskere (Reservationsbev.)
Bevillingen omfatter midler til uddannelse af forskere. Samtlige tilsagn er givet, og der ude-

står kun aktiviteter i forbindelse med udbetaling af tidligere givne tilsagn samt afslutning af
programmerne.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -0,2 - - - - -

10. Forskeruddannelse
Udgift ................................................... 0,0 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3
Bemærkninger: Beholdningen på 0,3 mio. kr. vedrører § 19.42.02.10. Forskeruddannelse.
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Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)

Hovedområdet Forskningsinstitutioner omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
§ 19.55. Særlige Forskningsinstitutioner
§ 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

Aktivitetsområdet § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg
Der er opført bevillinger til Dansk Dekommissionering.

Aktivitetsområdet § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner
Der er opført bevillinger til offentlige forskningsinstitutioner, hvortil staten yder tilskud.

Aktivitetsområdet § 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It
Der er opført bevillinger til Uddannelses- og Forskningsministeriets It, der varetager plan-

lægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering

19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nettoudgiftsbevilling ................................... 92,0 73,8 72,5 71,0 69,6 68,2 66,8

Forbrug af reserveret bevilling ................... -16,0 6,9 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 3,5 5,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Udgift ........................................................... 74,1 85,9 75,2 73,7 72,3 70,9 69,5

Årets resultat ............................................... 5,3 0,0 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 74,1 85,9 75,2 73,7 72,3 70,9 69,5
Indtægt .................................................. 3,5 5,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg.
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2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 45,5

Beholdningen er bl.a. reserveret til følgende projekter:
- Dekommissionering af Hot Cell. Der er reserveret 10,6 mio. kr. til dekommissionering af Hot

Cell, der blev påbegyndt i 2009. 
- H-hallen. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til den fremtidige dekommissionering af H-hallen.
- Dekommissionering af DR3. Der er reserveret 18,9 mio. kr. til finansiering afdekommissio-

neringsarbejder. Disse arbejder forventes gennemført i 2015.
- Affaldshåndtering. Der er videreført en reserve på 5,2 mio. kr. til affaldshåndtering. Beløbet

forventes anvendt i perioden frem til 2016.
- Affaldskarakterisering. Der er videreført en reserve på 2,0 mio. kr. til affaldskarakterisering

i forbindelse med slutdepotet.
- Omstillingsprojekter (HR). Der reserveres 0,2 mio. kr. årligt til uddannelse og omstilling i

forbindelse med DD's forventede nedlukning. Der er videreført en reserve på 1,4 mio. kr. fra
2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

19.51.03. Dansk Dekommissionering, CVR-nr. 26144744.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en direktion med sekretærbistand ved akt. 58
af 22. november 2000 med henblik på forberedelsen af afviklingen af de nukleare anlæg på
Forskningscenter Risø. Ved akt. 160 af 28. marts 2001 og finansloven for 2003 videreførtes
Dansk Dekommissionering i 2001-2003.

Ved folketingsbeslutning af 13. marts 2003 meddelte Folketinget bl.a. sit samtykke til, at
afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø kan fremmes hurtigst muligt i regi af
Dansk Dekommissionering. Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte d. 8. april 2003, at
Forskningscenter Risø overdrager ansvaret for de nukleare anlæg til Dansk Dekommissionering.
Ved akt. 122 af 21. maj 2003 godkendte Folketinget, at bevillinger, opgaver og medarbejdere fra
Risø Dekommissionering overføres til Dansk Dekommissionering, som herefter vil forestå de-
tailplanlægning og forberedelse af dekommissioneringen samt iværksættelse og gennemførelse
af dekommissioneringen, under forudsætning af de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse.

Dansk Dekommissionering har til formål at forberede og gennemføre dekommissionering af
alle nukleare anlæg ved Forskningscenter Risø således, at arealet efter endt oprydning kan an-
vendes uden restriktioner (green field status).

Ved akt. 139 af 11. maj 2006 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes
udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 2. Pro-
jektet blev afsluttet i 2008. Dansk Dekommissionering har opnået de nukleare tilsynsmyndighe-
ders tilslutning til, at DR 2-bygningen fremover bruges til omladning af affald mv. Bygningen
har dermed nu status som et anlæg under Behandlingsstationen. Det betyder, at DR 2 projektet
er afsluttet med en nedklassificering af anlægget til hvidt område. Endelig frigivelse vil ske inden
afslutningen af den samlede dekommissionering.

Ved akt. 152 af 4. juni 2008 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kunne afholdes
udgifter på i alt 20,5 mio. kr. til igangsættelse af dekommissioneringen af Hot Cell. Projektet,
inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af bygningen, er forsinket pga. tekniske
udfordringer.
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Ved akt. 54 af 1. marts 2012 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes ud-
gifter på i alt 302,9 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissioneringen af reaktor DR 3. Ved akt.
57 af 24. januar 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt
3,0 mio. kr. i forbindelse med karakterisering og konditionering af radioaktivt affald i tilknytning
til slutdepotet, der henhører under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ved akt. 14 af 14.
november 2013 godkendte Folketingets Finansudvalg, at der kan afholdes udgifter på i alt 0,4
mio. kr. til dekommissionering af Teknologihallen

Dansk Dekommissionering varetager sine opgaver med udgangspunkt i de danske tilsyns-
myndigheders krav samt i henhold til internationale retningslinjer mv. på området.

Yderligere oplysninger om Dansk Dekommissionering kan findes på www.dekom.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2 Dansk Dekommissionering opkræver betaling fra danske virksomheder,

sygehuse og forskningsinstitutioner, som er forpligtet til at aflevere ra-
dioaktivt materiale til Dansk Dekommissionering, jf. Sundhedsstyrel-
sens bekendtgørelser nr. 154 af 6. marts 1990, nr. 954 af 23. oktober
2000 og nr. 985 af 11. juli 2007. Betalingen kan med henblik på at
fastholde incitamenter til aflevering fastsættes således, at indtægterne
ikke fuldt ud modsvarer omkostningerne ved aflevering, modtagelse og
håndtering af materialerne.

BV 2.6.5 Dansk Dekommissionering er fritaget for lønsumsloft.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Dekommissionering Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø sker på et sikker-

heds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt niveau i forhold til medarbej-
derne, befolkning og omegnsmiljøet. Dekommissioneringen lever op til
høj international standard.
DR 2. Bygningen, der tidligere anvendtes til DR 2-reaktoren, anvendes
nu som håndteringshal for større affaldsemner.
DR 3. Dekommissionering af de indre dele af DR 3 blev påbegyndt i
2013. Projektbeskrivelsen er godkendt i 2011 og aktstykket i 2012.
Teknologihallen. Aktstykke blev godkendt ultimo 2013. Udgifterne ta-
ges over eksisterende bevilling. Dekommissioneringen blev afsluttet
februar 2015. Herefter frigives bygningen til anden anvendelse.
Hot Cell. Dekommissioneringsprojektet forventes at overgå til udførel-
sesfasen ultimo 2015. Dekommissioneringen vil dog tidligst kunne af-
sluttes i 2018, hvorefter installationerne kan frigives til anden anven-
delse.

Drift og affaldshåndte-
ring

Dansk Dekommissionering skal drive og vedligeholde de resterende
nukleare anlæg, til de er endeligt dekommissioneret. Dansk Dekom-
missionering skal modtage, behandle og mellemlagre affald fra de-
kommissioneringen og driften samt fra danske brugere af radioaktivt
materiale.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 3,5 5,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

6. Øvrige indtægter .................................... 3,5 5,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 77 77 78  78 77 76 76
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 37,1 39,5 39,0  38,7 38,3 37,7 37,7

Affaldskarakterisering
i.f.m. slutdepot

Affaldet skal beskrives, måles og eventuelt om-emballeres. Karakteri-
seringen skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som
foretages i forbindelse med planlægning af depotet, så retvisende som
muligt.

Sikkerhed Dansk Dekommissionering har eget personale med ansvar for at føre
tilsyn med konventionel og strålingsmæssig sikkerhed i forbindelse med
både dekommissioneringen og driften, herunder ansvar for kontakten til
de nukleare tilsynsmyndigheder.
Konventionel sikkerhed. Dansk Dekommissionering udarbejder årligt
en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen for 2015 skal foreligge primo
2016.
Strålingssikkerhed. Akkreditering af Frigivelseslaboratoriet er opret-
holdt. Udover sikkerheden i forbindelse med dekommissionering og
drift er Dansk Dekommissionering ansvarlig for omegnsmonitorering
med henblik på at sikre, at de fastsatte udslipsgrænser ikke overskrides.
Dansk Dekommissionering skal stille personale til rådighed for det
landsdækkende atomberedskab.

Mio. kr. (2016-pl)
R

2013
R

2014
B

2015
F

2016
BO1
2017

BO2
2018

BO3
2019

Udgift i alt................................................. 75,6 87,3 76,0 73,7 72,3 70,9 69,5

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration................................. 25,7 29,2 35,2 29,0 29,3 29,3 28,1

1. Dekommissionering ............................. 21,7 27,5 10,9 13,8 12,6 12,6 12,6
2. Drift og affaldshåndtering................... 14,1 16,9 16,4 18,0 17,5 16,8 16,7
4. Affaldskarakterisering i.f.m. slutdepot 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0
5. Sikkerhed ............................................. 12,9 12,4 12,2 11,8 11,9 11,2 11,1
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 55,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 56,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 14,2 11,3 8,6 6,2 4,0 1,9 -
+ anskaffelser .............................................. 0,6 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,3 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. 3,3 2,7 2,4 2,2 2,1 1,9 -
Samlet gæld ultimo ..................................... 11,3 8,7 6,2 4,0 1,9 - -

Låneramme .................................................. - - 11,3 11,3 6,8 5,4 5,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 54,9 35,4 27,9 - -

Der er midlertidigt overført låneramme på samlet set 5,4 mio. kr. i 2014, 14,1 mio. kr. i 2015,
13,6 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
i forbindelse med udvikling af den bibliometriske indikator og § 19.57.01. Uddannelses- og
Forskningsministeriets It i forbindelse med implementeringen af reform af SU-systemet.

Der er yderligere omdisponeret midlertidig låneramme på 5,0 mio. kr. i 2017, 60,0 mio. kr.
i 2018 og 65,0 mio. kr. i 2019 til § 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

10. Almindelig virksomhed
Af kontoen afholdes udgifter til Dansk Dekommissionerings almindelige virksomhed, jf.

formålsbeskrivelsen.

19.55. Særlige forskningsinstitutioner

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.55.05. Støtte til arktisk forskning

19.55.05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.)
Bevillingen anvendes til støtte til arktisk forskning mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.55. Særlige forskningsinstitutioner.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 30,0 24,7 19,3 20,3 20,0 16,4 16,1
Indtægtsbevilling ......................................... 2,1 1,3 - - - - -

30. Arktisk forskning
Udgift ................................................... 9,0 10,3 9,5 9,4 9,1 9,1 8,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,8 10,3 9,5 9,4 9,1 9,1 8,9
Indtægt ................................................ 2,1 1,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,1 1,3 - - - - -

31. Støtte til Logistik/Feltstationer
Udgift ................................................... 3,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 - - - - - -

32. Arktisk Universitet
Udgift ................................................... 3,0 0,6 3,0 3,0 3,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 0,6 3,0 3,0 3,0 - -

33. Undersøgelser i forbindelse med
 FN's havretskonvention

Udgift ................................................... 12,5 6,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,5 6,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

34. Tilskud til forskning vedr. Ark-
 tis

Udgift ................................................... - 5,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud på § 19.55.05.30. Arktisk forskning og § 19.55.05.35. Polar-
aktiviteter gives som tilsagn.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.4 Udstyr købt i forbindelse med aktiviteter under § 19.55.05.33. Under-

søgelser i forbindelse med FN's havretskonvention kan efter projektets
færdiggørelse overdrages til en offentlig institution eller en instrument-
pulje.

BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-
linger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres ind-
tægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med
midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller
fonde.

BV 2.10.5 Der kan af bevillingen til § 19.55.05.33. Undersøgelser i forbindelse
med FN's havretskonvention afholdes sekretariatsudgifter i forbindelse
med rejser, møder mv. som opfølgning på kortlægningsarbejdet.

BV 2.10.5 Der kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdes
sekretariatsudgifter i forbindelse med rejser, møder mv. samt til hono-
rering af sagkyndige. Styrelsen for Forskning og Innovation kan afholde
udgifter til tværgående analyser og lignende samt til formidlingsaktivi-
teter inden for fagområdet.
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - 5,0 - - - - -

35. Polaraktiviteter
Udgift ................................................... 2,3 2,3 1,8 2,9 2,9 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,3 2,3 1,8 2,9 2,9 2,3 2,3

36. Zackenberg
Udgift ................................................... - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0

I alt .................................................................................................................................. 1,0
Bemærkninger: Beholdningen på i alt 1,0 mio. kr. udgøres af arktisk forskning på 0,5 mio. kr. og FN's havretskonvention
på 0,5 mio. kr. Beholdningen forventes anvendt i perioden 2015-2016.

30. Arktisk forskning
Midlerne anvendes til polarforskning, herunder anvendelsesorienteret forskning, forsknings-

politiske og internationale aktiviteter og forskningsfremme og -formidling.
Der er i 2012 indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om en ny model for udmøntning

af midlerne til arktisk forskning. Der kan fortsat afholdes udgifter til ph.d.- og postdoc-stipendier
til gavn for dansk og/eller grønlandsk forskning inden for alle videnskabelige områder. Der kan
endvidere afholdes udgifter til videreførelse af Grønlands Klimaforskningscenter. Denne aftale
er genforhandlet og videreført i 2015.

Bevillingen udmøntes af Styrelsen for Forskning og Innovation, der kan bemyndige Grøn-
lands Naturinstitut til at udmønte midlerne.

Yderligere oplysninger om arktisk forskning kan findes på www.ufm.dk.

32. Arktisk Universitet
Arktisk Universitet (University of the Arctic) er et internationalt samarbejde mellem univer-

siteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis om uddannelse over gymnasieniveau
af relevans for studerende fra de nordlige områder.

Tilskuddet til Arktisk Universitet er ikke omfattet af den generelle overheadsats på 44 procent
for forskningsaktiviteter finansieret af statslige fonds- og programmidler mv.

Yderligere oplysninger om Arktisk Universitet kan findes på www.uarctic.org.

33. Undersøgelser i forbindelse med FN's havretskonvention
Bevillingen kan anvendes til udgifter i forbindelse med fortsat beredskab, vedligehold af data,

faglig præsentation, rådgivning mm. som opfølgning på kortlægningsarbejdet vedrørende konti-
nentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. FN's havretskonvention.

35. Polaraktiviteter
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til polare aktiviteter, herunder Arktisk Institut og

støtte til Københavns Universitets fortsatte aktiviteter på den nordatlantiske brygge.
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36. Zackenberg
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til driften af forskningsstationen Zackenberg, belig-

gende i Grønland.
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19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

Aktivitetsområdet følgende bevillinger:

§ 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It

19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed)
Uddannelses- og Forskningsministeriets It er oprettet for at varetage drift, vedligeholdelse,

videreudvikling mv. af de administrative fag-it-systemer til de videregående uddannelsesinstitu-
tioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Uddannelses- og Forskningsministeriets It kan findes på
www.ufm.dk.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nettoudgiftsbevilling ................................... 63,1 64,8 71,9 77,7 75,1 71,4 70,0

Indtægt ......................................................... 42,2 41,8 41,8 46,2 49,2 52,0 54,8
Udgift ........................................................... 103,9 106,0 113,7 123,9 124,3 123,4 124,8

Årets resultat ............................................... 1,4 0,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 103,9 106,0 113,7 123,9 124,3 123,4 124,8
Indtægt .................................................. 42,2 41,8 41,8 46,2 49,2 52,0 54,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur
19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It, CVR-nr. 34590818.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It er oprettet i medfør af akt. 100 af 7. juni 2012 og
er en statsvirksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Institutionen varetager drift, vedligeholdelse, videreudvikling mv. af de administrative fag-
it-systemer til de videregående uddannelsesinstitutioner og har derudover ansvaret for den sam-
lede it-styring på ministerområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.57.01. Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets It og § 19.11.01. Departementet, §
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen
for Videregående Uddannelser samt § 19.35.25 Danmarks Akkredite-
ringsinstitution.
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Uddannelses- og Forskningsministeriets It samler de videregående uddannelsers administra-
tive fag-it-systemer, hvormed alle de videregående uddannelsesinstitutioner får lige muligheder
for at tilgå de samme administrative systemer.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It's formål er i et tæt samarbejde med ministeriets
styrelser at understøtte planlægningen og udviklingen af it-anvendelsen i Uddannelses- og
Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It's daglige ledelse varetages af en direktør under
ansvar over for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It kan udføre udviklingsaktiviteter til understøttelse
af sine formål inden for rammen af bevillingen samt udbyde tjenester på rent markedsmæssige
vilkår ved udnyttelse af institutionens viden og faciliteter.

Institutionen indgår årlige resultatkontrakter med departementet i Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriets It er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.10 Uddannelses og Forskningsministeriets It har adgang til at indgå aftaler
med udgifts- og indtægtsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor
dette er gunstigt i forhold til institutionens forretningsmæssige virk-
somhed. Herunder kan der indgås leje- og leasingaftaler med udgifts-
virkning ud over finansåret.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål

Drift og udvikling af
fag-it-systemer

Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage drift, vedlige-
holdelse og udvikling af it-systemer, der anvendes i forbindelse med
Statens Uddannelsesstøtte (SU), de studie-fagsystemer, der anvendes
på Professionshøjskoler (SIS) og Universiteter (STADS og DANS)
samt andre fælles selvbetjeningsløsninger på det videregående uddan-
nelsesområde. Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal sikre et
stabilt og tilstrækkeligt dimensioneret driftsmiljø, der afspejler beho-
vene hos Styrelsen for Videregående Uddannelser, institutionerne og
de uddannelsessøgende.

Bidrage til etablering og
drift af grundlaget for
DataWareHouse på ud-
dannelsesområdet

Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal i samarbejde med resten
af Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrage til udviklingen af et
centralt DataWareHouse, således at data på uddannelsesområdet vil
kunne hentes direkte i en række administrative it-systemer og sam-
menstilles, så der kan gennemføres analyser på tværs af de oprindelige
systemskel. Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage
drift af DataWareHouse på uddannelsesområdet.

Styrke relationer og ko-
ordinere med ministeri-
ets it-leverandører, her-
under Statens It

Uddannelses- og Forskningsministeriets It skal varetage en række op-
gaver i forhold til generel it-styring og koordinering af opgaver, som
ikke varetages af Statens It. Uddannelses- og Forskningsministeriets It
skal indgå og administrere Service Level Agreements (SLA'er) med
koncernens fælles it leverandører, bl.a. Statens It, samt opbygge og
vedligeholde et overblik over ministeriets it-løsninger, standarder, pro-
cesser, driftskrav mv.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Bemærkninger: I 2014 er opgaverne omformuleret i henhold til institutionens faktiske opgaver, hvilket har medført sam-
menlægning af to hidtidige opgaver.

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indtægter i alt .............................................. 42,2 41,8 41,8 46,2 49,2 52,0 54,8

6. Øvrige indtægter .................................... 42,2 41,8 41,8 46,2 49,2 52,0 54,8
Bemærkninger: Ad. 6. Øvrige indtægter. Beløbene vedrører universiteternes betaling for drift, vedligeholdelse, videreud-
vikling mv. af STADS samt professionshøjskolernes betaling for support, vedligeholdelse og videreudvikling af SIS.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personale i alt (årsværk) ............................ 52 59 67  64 65 65 65
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 30,2 36,9 39,6  38,4 39,2 39,2 39,2

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Reguleret egenkapital ................................. - - 5,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - - - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 27,8 43,7 55,0 82,8 89,7 98,0 104,8
+ anskaffelser .............................................. 19,2 33,6 31,1 29,1 29,8 29,0 19,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 7,3 3,9 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 0,1 0,6 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 10,6 12,1 16,8 22,2 21,5 22,2 24,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 43,7 68,5 69,3 89,7 98,0 104,8 99,6

Låneramme .................................................. - - 100,1 109,5 100,1 110,1 115,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 69,2 81,9 97,9 95,2 86,5

Der er midlertidigt overført låneramme fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering på 10,0
mio. kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 i forbindelse med implementeringen
af reform af SU-systemet.

Mio. kr. (2016-pl) R
2013

R
2014

B
2015

F
2016

BO1
2017

B02
2018

B03
2019

Udgift i alt ................................................ 106,0 107,7 114,8 123,9 124,3 123,4 124,8

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................ 14,9 14,6 17,9 17,7 17,7 17,7 17,7

1. Drift og udvikling af fag-it-systemer .. 87,9 89,8 90,0 99,3 99,7 98,8 100,2
2. Bidrage til udvikling og drift af Data

WareHouse på uddannelsesområdet .... 0,2 0,3 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
3. Styrke relationer og koordinere med

ministeriets it-leverandører, herunder
Statens It............................................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Lånerammen er endvidere forhøjet midlertidigt med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018
som følge af STADS overgang til omkostningsbaseret regnskab. Lånerammen er omdisponeret
med 45,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering og med
5,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2018 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation.
Lånerammen er i 2019 omdisponeret med 50,0 mio. kr. fra § 19.51.03. Dansk Dekommissione-
ring.

Udover ovenstående er lånerammen yderligere blevet forhøjet midlertidigt med 5,0 mio. kr.
i 2017, 20 mio. kr. i 2018 og 25,0 mio. kr. i 2019. Lånerammen er tilvejebragt med 5,0 mio. kr.
i 2017 og 15,0 mio. kr. i perioden 2018-2019 fra § 19.51.03. Dansk Dekommissionering, 5,0 mio.
kr. i perioden 2018-2019 fra § 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-
tektur, Design og Konservering og 5,0 mio. kr. i 2019 fra § 19.11.03. Styrelsen for Forskning
og Innovation.

10. Almindelig virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til Uddannelses- og Forskningsministeriets It's drift, vedli-

geholdelse, videreudvikling mv. af de studieadministrative fag-it-systemer til de videregående
uddannelsesinstitutioner, samt den samlede it-styring på ministerområdet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
til den koncernfælles serviceenhed og den koncernfælles kommunikationsenhed under §
19.11.01. Departementet.
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Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling

Hovedområdet omfatter aktivitetsområdet:

§ 19.71. Danmarks Innovationsfond

Som følge af lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond og lov nr. 309
af 29. marts 2014 om ændring af lov om teknologi og innovation og lov om offentlige forsk-
ningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Ændringer som følge af
lov om Danmarks Innovationsfond mv.), er aktivitetsområde § 19.71. Danmarks Innovationsfond
oprettet og bevillingerne på § 19.74. Udvikling af kompetence og teknologi mv. flyttet til hen-
holdsvis § 19.17.04. Andre programaktiviteter og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds udde-
linger.

19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

Danmarks Innovationsfond er oprettet i henhold til lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Dan-
marks Innovationsfond.

Danmarks Innovationsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Dan-
marks Innovationsfond samler forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsordninger fra Det
Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.

Aktivitetsområdet omfatter:

§ 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
§ 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til hovedkonti
under § 19.71. Danmarks Innovationsfond.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.17.04.31. Internatio-
nale forskningssamarbejder til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds
uddelinger med henblik på at medfinansiere Danmarks Innovations-
fonds internationale opslag.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.41.12. Det Frie
Forskningsråd og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger
med henblik på samarbejdsprojekter.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.71.01. Danmarks In-
novationsfonds uddelinger til § 19.15.03.16. Forberedende arbejde til
deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning.
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19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservations-
bev.)

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi,
herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for
vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er hensigten, at det erhvervsmæssige sigte i det samlede
forsknings- og innovationssystem styrkes.

Endvidere skal Danmarks Innovationsfond særligt understøtte løsninger på konkrete sam-
fundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og
mellemstore virksomheder.

Danmarks Innovationsfond kan selv tilrettelægge sine virkemidler inden for de rammer, der
fastlægges på de årlige bevillingslove.

Fondens udmøntning af tilskud skal understøtte koblingen mellem forskning af høj kvalitet
og innovation, herunder samarbejde om forskning, teknologiudvikling og innovation mellem vi-
deninstitutioner og virksomheder, dansk deltagelse i internationalt samarbejde om strategisk og
udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation samt modning af lovende forsk-
ningsresultater og opfindelser med henblik på hurtigere formidling, anvendelse og kommerciali-
sering af viden.

Danmarks Innovationsfond skal på tværs af virkemidlerne overtaget fra Det Strategiske
Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation udmønte tilskud til nye
samfundspartnerskaber, som skal bidrage til at styrke samarbejde mellem private virksomheder,
videninstitutioner og offentlige myndigheder i forhold til at skabe nye løsninger på konkrete
samfundsudfordringer inden for en kort tidshorisont. Den tematiske fastlæggelse af samfunds-
partnerskaberne besluttes politisk.

Bevillingen kan anvendes til, at Danmarks Innovationsfond indgår i forskningssamarbejder
med en række internationale organisationer.

Danmarks Innovationsfond giver tilskud i åben konkurrence på baggrund af saglige og forud
offentliggjorte kriterier med vægt på bl.a. kvalitet, effekt og relevans af ansøgningerne. Ansøg-
ninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, jf. lov nr. 365 af 10. april 2014
om forskningsrådgivning m.v. § 2, nr. 1, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, og
tilskud gives til en person eller en juridisk enhed efter fondens vurdering i forhold til det konkrete
virkemiddel.

Der gælder en generel overheadsats på 44 pct. for bevillinger givet af Danmarks Innova-
tionsfond til statslige forskningsinstitutioner. Endvidere gælder for bevillinger til strategisk og
udfordringsdrevet forskning givet af Danmarks Innovationsfond, at der maksimalt kan kræves
medfinansiering fra statslige forskningsinstitutioner på 10 pct.

En del af midlerne til uddeling gennem Danmarks Innovationsfond udgøres af afkastet på
den kapital, der er indskudt i den daværende Højteknologifond og fastsættes på de årlige bevil-
lingslove. Fonden kan desuden med den fornødne bevillingsmæssige hjemmel anvende dele af
kapitalen til realisering af sit formål. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter
aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Yderligere information om tilskudsmuligheder kan findes på www.innovationsfonden.dk.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 19.11.03. Styrelsen
for Forskning og Innovation og § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds
uddelinger samt § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
med henblik på dækning af administrative udgifter, herunder løn, for-
valtning af særprogrammer, gennemførelse af evalueringer samt tids-
begrænsede opgaver.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 1.670,7 1.572,8 1.593,0 950,0 1.037,2 1.008,0 996,0
Indtægtsbevilling ......................................... 425,3 387,4 413,1 413,1 413,1 413,1 413,1

10. Strategisk og udfordringsdrevet
 forskning

Udgift ................................................... 816,3 954,2 829,9 286,0 344,6 345,3 338,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 9,7 1,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 806,6 952,3 829,9 286,0 344,6 345,3 338,6
Indtægt ................................................ 30,1 96,9 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.4 Danmarks Innovationsfond har adgang til at igangsætte støtteordninger,
hvor medfinansiering fra EU endnu ikke er overført. Udlæggene opføres
som tilgodehavender, indtil Danmarks Innovationsfond modtager til-
skuddet. Udlæggene overføres fra EU i indeværende eller følgende fi-
nansår. Eventuelle konsekvenser i form af mindreindtægter fra EU af-
holdes af udgiftsbevillingen.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.6.1 Fonden kan opkræve deltagerbetaling til delvis dækning af arrange-

menter i tilknytning til fondens virke.
BV 2.10.2 Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebeta-

linger og annulleringer, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt
oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevil-
lingerne med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra
private, regioner, kommuner eller fonde eller fra indtægter i forbindelse
med konferencer mv., der afholdes til fremme af den givne bevillings
formål.

BV 2.10.5 Bevillingen kan anvendes til honorering af formænd og medlemmer af
bestyrelse, programkomitéer, udvalg samt øvrige sagkyndige under
Damarks Innovationsfond inden for Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets retningslinjer for godtgørelse for deltagelse i råd og nævn. Be-
villingen kan anvendes til udgifter til ovenståendes tjenesterejser, op-
holdsudgifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte
være forbundet hermed. Der kan afholdes udgifter til arbejdsbesparende
udstyr til udvalgsmedlemmerne.

BV 2.10.5 Danmarks Innovationsfond kan anvende eksterne bedømmere på områ-
der, hvor fonden ikke selv vurderer sig kvalificeret. De eksterne be-
dømmere skal kunne aflønnes på lige fod med den aflønning, der gives
i fonden.

BV 2.10.5 Der kan afholdes udgifter til evalueringer af fondens virke, evalueringer
af fondens virkemidler og lignende til formidlingsaktiviteter, herunder
til formidling af kontakter mellem potentielle ansøgere, hæderspriser
målrettet udvalgte forskere samt udgifter til tilskudsadministrative sy-
stemer.
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31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 29,3 96,9 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,8 - - - - - -

20. Teknologiudvikling og innova-
 tion

Udgift ................................................... 854,4 618,6 763,1 664,0 692,6 662,7 657,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,3 2,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 25,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 380,4 34,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 438,7 581,6 763,1 664,0 692,6 662,7 657,4
Indtægt ................................................ 395,2 290,5 397,4 397,4 397,4 397,4 397,4
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 7,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 387,4 290,5 387,4 387,4 387,4 387,4 387,4
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,8 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2016

10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning
Danmarks Innovationsfond giver støtte til strategisk og udfordringsdrevet forskning inden for

politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder og forskningsprogrammer, som
Folketinget eller de enkelte ministre tager initiativ til.

Bevillingen kan anvendes til dækning af udlæg i forbindelse med EU's medfinansiering af
ERA-net plus. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgetteres årligt
med en mulig indtægt på 15,7 mio. kr.

Bevillingen er reduceret med 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der er overført til §
19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat til finansiering af ny fondsmodel jf. akt. 89 af
5. februar 2015.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 95,0 mio.
kr. i 2016.

Der er afsat følgende øremærkede midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning i
Danmarks Innovationsfond:

I. Der er afsat en grundbevilling på i alt 240,8 mio. kr. i 2016 til strategisk og udfordrings-
drevet forskning inden for områderne (Forsk2020):

Strategiske Vækstteknologier. Forskningen skal identificere og udvikle fremtidige muligheder
ved brug af nano-, bio- og materialeteknologi, samt informations- og kommunikationsteknologi,
herunder grøn IKT, der kan være drivkraft for den økonomiske udvikling og for løsningen af
væsentlige samfundsproblemer. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat
39,3 mio. kr. i 2016 til formålet.

Miljø og energi. Forskningen skal bidrage til at skabe et vedvarende og miljømæssigt bære-
dygtigt energisystem og miljø- og energiteknologier med en minimal påvirkning af klima og det
omgivende miljø, herunder f.eks. vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibespa-
rende teknologier. Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Der er afsat 68,4 mio. kr.
i 2016 til formålet.
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Sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil. Forskningen skal bidrage til at sikre en
bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af sunde fødevarer til forbrugerne. Forskningen skal
støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige syns-
vinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis. Der er afsat 69,0 mio. kr. i
2016 til formålet.

Klinisk forskning. Forskningen skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage
til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsvæsenets orga-
nisering. Der er afsat 64,1 mio. kr. i 2016 til formålet, heraf 25 mio. kr. til et center inden for
stamcelleforskning med en betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og
private aktører.

II. Der er afsat 29,5 mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Midlerne er afsat til:

Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning. Der tilføres op til 29,5 mio. kr. i 2016 til
forskning i psykiatri, heriblandt bedre forståelse af psykisk sygdom, sygdomsårsager samt ind-
satser for forebyggelse, opsporing og behandling.

I nedenstående oversigt er opført programmer, hvor der er givet/gives tilsagn i 2015 og 2016.
Tabellen er eksklusiv forventede indtægter fra EU. Der budgetteres med følgende tilsagnsrammer:

Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.71.01.10.)

Bemærkninger: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn
for hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden
2015-2016, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.

20. Teknologiudvikling og innovation
Danmarks Innovationsfond giver støtte til teknologiudvikling og innovation inden for fondens

formål, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond §§ 1-5.
Danmarks Innovationsfond skal bl.a. understøtte videnoverførsel mellem forsknings-/uddan-

nelsesinstitutioner og virksomheder, teknologiudvikling og fremme forsknings- og innovations-
indsatsen bl.a. i små og mellemstore virksomheder. Danmarks Innovationsfond skal bidrage til
at øge andelen af innovative virksomheder, andelen af private virksomheders investeringer i
forskning og udvikling og andelen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, herunder med
et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder.

Som et led heri kan Danmarks Innovationsfond gøre brug af blandt andet højteknologiske
projekter, ErhvervsPhD, videnpiloter, videnkupon, offentlig-private samarbejdsprojekter, innova-
tionsprojektsamarbejde og innovationskonsortier mm., der etableres mellem virksomheder,
forskningsinstitutioner og videnspartnere.

Mio. kr. (løbende priser) 2015 2016

I. Grundbevilling: 456,3 240,8
Strategiske Vækstteknologier 83,2 39,3
Miljø og energi 101,5 68,4
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil 97,6 69,0
Klinisk forskning 63,7 64,1
Fremtidens energiteknologier og -systemer 110,3 -

II. Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015 349,6 29,5
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter 103,4 -
Økologisk fødevareproduktion 24,6 -
Sundhed, psykiatri og klinisk forskning 64,0 29,5
Konkurrencedygtig miljøteknologi understøtter grøn omstilling 39,4 -
Produktionssystemer og strategisk vækstteknologier 39,4 -
Transport og infrastruktur 39,4 -
Fremtidens velfærd 39,4 -

Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt  814,2 270,3
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Bevillingen kan anvendes til dækning af EU top-op medfinansiering af Eurostars og andre
artikel 185 programmer. Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. Der budgette-
res årligt med en indtægt på 10,0 mio. kr. Der kan endvidere oppebæres indtægter fra kommuner,
regioner mv. til forøgelse af aktiviteterne.

Der er afsat 28,0 mio. kr. i 2017 med henblik på at øge forsknings- og innovationsindsatsen
i små og mellemstore virksomheder. Midlerne er overført fra § 19.11.79.75. Omstillingsreserve
til forskningsinitiativer.

Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2016-2017 til en midlertidig åbning af Er-
hvervsPhD-ordningen for virksomheder med hjemsted i Grønland og på Færøerne, jf. Aftale om
en vækstpakke af juni 2014. Hvis midlerne ikke bruges til ErhvervsPhD-ordningen i forhold til
Grønland og Færøerne borfalder tilskuddet.

Bevillingen er reduceret med 5,3 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der er overført til §
19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat til finansiering af ny fondsmodel, jf. akt. 89 af
5. februar 2015.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 387,4 mio. kr. årligt i perioden
2016-2019 vedr. afkast på Højteknologifondens kapital fra § 37.52.01. Driftsbudget.
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19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.)
Den daglige drift af Danmarks Innovationsfond varetages af et sekretariat. Sekretariatet be-

tjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af til-
skud og lån mv., jf. lov nr. 396 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Bevillingen er forhøjet med i alt 10,9 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019, der er overført fra
§ 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger til finansiering af ny fondsmodel, jf. akt. 89
af 5. februar 2015.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 12,6 34,3 26,2 36,5 36,5 36,5 36,3
Indtægtsbevilling ......................................... 12,6 12,6 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1

10. Danmarks Innovationsfonds se-
 kretariat

Udgift ................................................... 12,6 34,3 26,2 36,5 36,5 36,5 36,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 12,6 34,3 26,2 35,9 35,9 35,9 35,7
Indtægt ................................................ 12,6 12,6 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Bemærkninger: Der er overført regnskabstal fra Højteknologifondens sekretariat, men ikke fra Styrelsen for Forskning
og Innovation, da regnskabstallene ikke kan udskilles af den almindelige virksomhed.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019
til den koncernfælles serviceenhed under § 19.11.01. Departementet.

10. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
Bevillingen anvendes til drift af Danmarks Innovationsfonds sekretariat.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.4 Danmarks Innovationsfonds sekretariat er omfattet af statens selvfor-
sikringsordning.

BV 2.6.1 Bevillingen kan anvendes til honorarer, bestyrelsesmedlemmers og
sagkyndiges nationale og internationale rejser for fonden, opholdsud-
gifter, repræsentation, forplejning og øvrige udgifter, som måtte være
forbundet hermed.



218 § 19.8.

Støtteordninger

Hovedområdet Støtteordninger omfatter følgende aktivitetsområder:

§ 19.81. Statens uddannelsesstøtte
§ 19.82. Støtte til befordring
§ 19.83. Forskellige støtteordninger
§ 19.84. Støtteordninger for voksne

19.81. Statens uddannelsesstøtte

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.81.01. Stipendier
§ 19.81.11. Lånevirksomhed
§ 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed
§ 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
§ 19.81.14. Tab på studiegæld
§ 19.81.21. Tillæg
§ 19.81.31. Bonusstipendium

Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til stipendier, studielån og slutlån mv., som Styrelsen
for Videregående Uddannelser i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15.
januar 2014, tildeler til uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, og som gennemgår en offentligt
anerkendt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsministeren kan godkende, at der gives ret til uddannelsesstøtte
(SU) til private uddannelser i Danmark efter reglerne i bekendtgørelse om statens uddannelses-
støtte, herunder på betingelse af, at uddannelsen kan indpasses i Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriets uddannelsespolitiske og økonomiske prioritering.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse af april
2013 målrettes SU-systemet på ti områder:

- SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til uddannelsessøgende, der starter deres vi-
deregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen

- Øgede krav i SU-systemet til de uddannelsessøgende om fremdrift på videregående ud-
dannelser

- Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
- Højst fem ungdomsuddannelser med SU
- Ændret SU til hjemmeboende
- Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
- Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
- Udbetaling af bonus til uddannelsessøgende, der bliver færdige på under normeret studietid
- Øget støtte til befordringsgodtgørelse
- Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.

En række af de nye regler er trådt i kraft, mens øvrige nye regler træder i kraft den 1. juli
2016.

På de videregående uddannelser udbetales SU i takt med den studerendes studiefremdrift og
inden for en fastsat ramme (klippekort). Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter i hen-
hold til lov om statens uddannelsesstøttes kapitel 1 regler for, hvor forsinket i uddannelsen i
forhold til forbruget af SU, den studerende må være, før støtten stoppes. Uddannelsessøgende,
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der starter første gang på en videregående uddannelse efter den 1. juli 2014, skal påbegynde denne
senest 2 år efter adgangsgivende eksamen for at få ret til SU i op til 12 måneder ud over normeret
studietid. Stipendium til uddannelsessøgende ved ungdomsuddannelserne tildeles uden for klip-
pekortet. Alle 18-19-årige i ungdomsuddannelser er berettigede til et grundstipendium. Grundsti-
pendiet svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til 15-17-årige. Afhængig af forældrenes ind-
komst får de uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser et tillæg til grundstipendiet. Udeboende
støttemodtagere under 20 år i ungdomsuddannelser får tildelt støtte efter satsen for hjemmebo-
ende, medmindre uddannelsesstedet giver støttemodtageren dispensation fra denne regel.

For alle uddannelser gælder det, at støttemodtageren tildeles et fribeløb for hver måned i
støtteåret. Det sammenlagte årlige fribeløb angiver den maksimale indkomst, støttemodtageren
kan have ved siden af stipendiestøtten uden at fravælge klip eller efterfølgende at skulle tilbage-
betale for meget udbetalt støtte.

I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2015 anført:

Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2015 (www.su.dk):
Stipendium Støtte i alt

(kr. pr. måned) Grundstip. Tillæg I alt Lån (max.) Fribeløb

Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse før 1. juli 2014 1.307 1.628 2.935 3.020 5.955 7.510
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse fra 1. juli 2014 916 1.628 2.544 3.020 5.564 7.510
Udeboende med dispensa-
tion 3.786 2.117 5.903 3.020 8.923 7.510
Udeboende over 20 år 5.903 3.020 8.923 7.510

Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2015:
(kr. pr. måned) Stipendium Lån Støtte i alt Fribeløb

Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1. juli 2014 2.935 3.020 5.955 11.845
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014 2.544 3.020 5.564 11.845
Udeboende ......................................................................... 5.903 3.020 8.923 11.845
Slutlån ................................................................................ - 7.791 7.791 11.845

Særlige tillæg 2015:
(kr. pr. måned) Tillæg

Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................ 5.903
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ...................................................................... 2.358
Handicaptillæg ................................................................................................................................................ 8.394

Supplerende SU-lån til forsørgere ................................................................................................................. 1.511

Antal støttemodtagere og tildelt støtte (stipendium og lån - mio. kr.)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Personer
Støttemodtagere .......... 314.300 315.800 314.800 315.200 334.100 364.300 393.500 421.800 450.100 474.500
Ungdomsuddannelser .... 129.900 130.800 129.600 132.500 144.800 161.400 173.700 185.000 194.100 203.700
Videregående uddannelser 184.400 185.000 185.200 182.700 189.300 202.900 219.800 236.800 256.000 270.800

Mio. kr. - årets priser
Tildelt stipendium....... 10.043 10.273 10.470 10.860 11.944 13.704 15.244 17.073 18.577 20.094
Ungdomsuddannelser .... 2.750 2.772 2.780 2.885 3.360 4.106 4.662 5.251 5.660 6.155
Videregående uddannelser 7.293 7.501 7.690 7.975 8.584 9.598 10.582 11.822 12.917 13.939
Tildelt lån .................... 2.296 2.182 2.057 2.024 2.226 2.686 2.870 3.460 3.717 4.070
Ungdomsuddannelser .... 416 405 363 351 452 657 762 982 1.093 1.300
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19.81.01. Stipendier (Lovbunden)
Bevillingen dækker udgifter til stipendier og indtægter i form af krav på for meget udbetalt

støtte.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 18.849,1 20.385,3 21.552,5 21.262,1 21.123,9 20.452,4 19.965,4
Indtægtsbevilling ......................................... 386,0 426,3 421,2 420,8 420,8 420,8 420,8

10. Stipendier
Udgift ................................................... 18.849,1 20.385,3 21.552,5 21.262,1 21.123,9 20.452,4 19.965,4
44. Tilskud til personer ....................... 18.849,1 20.385,3 21.552,5 21.262,1 21.123,9 20.452,4 19.965,4
Indtægt ................................................ 386,0 426,3 421,2 420,8 420,8 420,8 420,8
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 386,0 426,3 421,2 420,8 420,8 420,8 420,8

10. Stipendier
Bevillingen til stipendier er budgetteret med udgangspunkt i en prognose over udviklingen i

stipendieårsværk og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB
nr. 39 af 15. januar 2014. Prognosen over udviklingen i stipendieårsværk er udarbejdet på bag-
grund af en prognose over antallet af årselever i ungdomsuddannelser og antallet af studenter-
årsværk i videregående uddannelser samt den kendte tilbøjelighed til at søge SU. Prognosen over
antallet af årselever/studenterårsværk dækker imidlertid ikke alle i SU-berettigende uddannelser,
hvorfor denne bestand er forudsat konstant i F- og BO-årene. I BO-årene er der endvidere ind-
arbejdet en konjunkturnormalisering af aktiviteten.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang
svarende til et års normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager
stipendium i 12 måneder. 

Videregående uddannelser 1.880 1.777 1.694 1.673 1.774 2.029 2.108 2.478 2.624 2.770

R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)

2015=100
Indeks for studenterårsværk2) 100,0 101,7 102,4 102,5 102,6

Udviklingen i antal stipendieårsværk3)

Ungdomsuddannelser mv............... 100.600 109.700 118.100 124.900 130.800 134.726 122.800 127.100 125.700 124.900
Videregående uddannelser ............. 144.600 156.800 170.100 183.200 195.200 206.786 211.400 209.400 205.100 201.300
Stipendieårsværk i alt.................. 245.200 266.500 288.200 308.100 326.000 341.512 334.200 336.500 330.800 326.200

Udviklingen i tildelingen af stipendium

Mio. kr. i 2016-pl
Ungdomsuddannelser ..................... 4.636 5.167 5.648 5.994 6.401 5.962 6.054 6.262 6.189 6.145
Videregående uddannelser ............. 10.835 11.740 12.716 13.677 14.497 15.892 15.208 14.862 14.263 13.820
Tildelt stipendium i alt ................ 15.471 16.907 18.364 19.671 20.898 21.854 21.262 21.124 20.452 19.965
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Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium

Bemærkninger: For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførselsindtægter.

19.81.11. Lånevirksomhed (Lovbunden)
Bevillinger til lån og forrentning af lån er opført under § 19.81.11. Lånevirksomhed,

§ 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed og § 19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed.

Uddannelses- og Forskningsministeriet låner midler af Finansministeriet og disse udlånes til
studerende via Styrelsen for Videregående Uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet
forrenter de af Finansministeriet lånte midler til en genudlånsrente, som er fastsat af Finansmi-
nisteriet.

Bemærkninger: 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt
støtte. 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 3) Studielån forrentes med
4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der
fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2015, 0,00 pct. i 2016, 0,20 pct. i
2017, 0,30 pct. i 2018 og 1,15 pct. i 2019. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig
lånevirksomhed. 5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 0,82 pct. i 2015, 0,32
pct. i 2016, 1,21 pct. i 2017, 2,09 pct. i 2018 og 2,97 pct. i 2019. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret
i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.

Udviklingen i støttemodtagernes udestående gæld (stats- og studielån) til Styrelsen for Vi-
deregående Uddannelser i perioden 2011-2014 fremgår af nedenstående tabeller:

R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. i 2016-pl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indkomstkontrolkrav ...................... 122,0 154,1 135,5 145,5 161,7 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5
Afbudskrav mv............................... 190,0 219,6 248,0 257,4 275,3 289,6 283,3 283,3 283,3 283,3

I alt ................................................. 312,0 373,8 383,5 402,9 437,0 427,1 420,8 420,8 420,8 420,8

Lån og genudlån
R R R R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. (2016-pl) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lån
Udgifter ................................... 3.756,4 4.171,6 4.378,4 4.560,0 4.990,6 5.265,5 5.192,2 5.307,6 5.295,8 5.485,4
- studielån ................................ 2.810,9 3.131,4 3.378,3 3.560,6 3.873,7 3.965,1 3.855,0 3.878,0 3.807,0 3.767,0
- øvrige udlån1) ........................ 945,6 1.040,2 1.000,3 999,4 1.039,9 1.151,8 1.223,2 1.315,6 1.374,8 1.604,4

heraf Statens Administration 603,7 661,2 583,5 553,6 593,1 659,3 655,1 735,1 795,1 1.025,1
- tab studiegæld....................... - - 139,2 143,1 50,1 134,6 100,0 100,0 100,0 100,0
Statens Administration 13,2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Indtægter ................................ 3.156,6 3.210,6 3.078,8 3.369,8 3.389,2 3.603,5 3.613,7 3.765,2 3.865,0 4.114,9
- afdrag studielån .................... 1.572,0 1.641,2 1.660,8 2.041,5 1.688,4 1.941,1 1.750,0 1.800,0 1.830,0 1.850,0
- øvrige afdrag2)....................... 981,1 908,2 834,5 774,8 1.064,2 9,52,6 1.158,6 1.180,1 1.189,9 1.189,8
- renter studielån3) ................... 580,1 640,3 563,0 531,3 611,8 687,5 680,0 760,0 820,0 1.050,0
- øvrige renter4) ....................... 23,5 21,0 20,5 22,1 25,0 22,3 25,1 25,1 25,1 25,1
Genudlån
Udgifter ................................... 2.395,0 2.481,0 2.260,0 2.285,7 2.420,6 2.427,9 2.311,3 2.634,3 2.954,1 3.276,8
- afdrag .................................... 1.905,5 1.995,6 2.036,6 2.019,3 2.189,2 2.085,1 2.220,0 2.272,0 2.302,0 2.322,0
- renter5) ................................... 489,5 485,4 223,4 266,4 231,4 342,8 91,3 362,3 652,1 954,8
Indtægter (studielån) ............ 2.780,3 3.097,3 3.178,1 3.493,1 3.831,6 3.922,0 3.855,0 3.878,0 3.807,0 3.767,0



222 § 19.81.11.

Bemærkninger: Misligholdt gæld indgår i tallene for 2011-2012 men ikke i 2013-2014 .

Bevillingen på § 19.81.11. Lånevirksomhed omfatter tilgang og afgang på udlån og genudlån.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 6.344,4 6.972,6 7.146,4 7.298,2 7.465,6 7.483,8 7.693,4
Indtægtsbevilling ......................................... 6.100,7 6.482,7 6.784,2 6.806,0 6.900,8 6.868,8 6.848,2

10. Studielån, statslån og FM-gæld
Udgift ................................................... 3.850,4 4.227,1 4.409,2 4.423,1 4.458,5 4.386,7 4.346,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 1,4 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 3.850,4 4.225,7 4.409,2 4.423,1 4.458,5 4.386,7 4.346,3
Indtægt ................................................ 57,6 64,3 62,0 70,0 72,0 72,0 72,0
25. Finansielle indtægter .................... - 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 57,6 64,3 62,0 70,0 72,0 72,0 72,0

15. Studielån og statslån (adm. af
 Statens Administration)
 Udgift ................................................... 532,0 580,2 652,1 655,1 735,1 795,1 1.025,1

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 1,5 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 0,0 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 532,0 578,7 652,1 655,1 735,1 795,1 1.025,1
Indtægt ................................................ 2.649,2 2.628,6 2.800,2 2.838,6 2.908,1 2.947,9 2.967,8
21. Andre driftsindtægter .................... 0,0 0,2 - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... 0,0 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2.649,2 2.628,4 2.800,2 2.838,6 2.908,1 2.947,9 2.967,8

20. Genudlån
Udgift ................................................... 1.962,0 2.165,4 2.085,1 2.220,0 2.272,0 2.302,0 2.322,0
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 1.962,0 2.165,4 2.085,1 2.220,0 2.272,0 2.302,0 2.322,0
Indtægt ................................................ 3.394,0 3.789,9 3.922,0 3.897,4 3.920,7 3.848,9 3.808,4
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 3.394,0 3.789,9 3.922,0 3.897,4 3.920,7 3.848,9 3.808,4

Saldo på gæld i form af statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2011 til
2014
Mio. kr. i årets priser 2011 2012 2013 2014

Under uddannelse 7.090 7.842 8.375 9.133
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået) 5.816 6.239 7.061 7.849
Under tilbagebetaling 12.101 12.653 10.236 10.416

I alt 25.007 26.734 25.672 27.398

Antal debitorer med statslån (lån 4) og studielån (lån 5/6) pr. ultimo året i perioden 2011 til 2014
Mio. kr. i årets priser 2011 2012 2013 2014

Under uddannelse 97.712 104.004 108.857 113.694
Uddannelse afsluttet (tilbagebetalingstidspunkt ej nået) 68.564 74.036 83.406 90.102
Under tilbagebetaling 190.136 194.361 154.886 154.243

I alt 356.412 372.401 347.149 358.039
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10. Studielån, statslån og FM-gæld
Kontoen til studielån er budgetteret ud fra den forventede udvikling i antallet af uddannel-

sessøgende og de gældende SU-regler i medfør af lov om statens uddannelsesstøtte. Der henvises
til anmærkningerne under § 19.81.01. Stipendier.

Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån

Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende
til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.

Afdrag på studielån optaget efter den 1. august 1988 modsvares af tilsvarende indtægter under
§ 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Udgifter i form af for meget udbetalt støtte og studielån (optaget efter den 1. august 1988)
konteres som udlån under standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang.

Indtægter i form af afdrag på studielån ved rejsning af indkomstkontrolkrav vedrørende for
meget udbetalt støtte og afdrag i form af tab på studielån konteres under standardkonto 55.
Statslige udlån, afgang.

15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)
Kontoen omfatter den del af låneadministrationen, der administreres af Statens Administration

dvs. afdrag og betalte renter på studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte. Endvidere
omfatter bevillingen rentetilskrivningen til studie- og statslån og på for meget udbetalt støtte.

20. Genudlån
Kontoen omfatter dels afdrag og tab på studielån optaget efter den 1. august 1988, dels re-

guleringer af for meget udbetalt lån samt afdrag på misligholdte studielån.
Til finansiering af låneudbetalingerne efter lov om statens uddannelsesstøtte låner Styrelsen

for Videregående Uddannelser et tilsvarende beløb af Finansministeriet (Statens Administration),
jf. anmærkninger til bevillingen under § 40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Videregående Ud-
dannelser.

R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Udviklingen i årselever/studenterårsværk1)

2015=100
Indeks for årselever/studenter-
Årsværk2) ........................................ - - - - - 100,0 101,7 102,4 102,5 102,6

Udviklingen i antal låneårsværk3)

Ungdomsuddannelser mv............... 19.000 23.000 27.000 29.500 33.800 31.821 31.965 33.227 33.006 32.939
Videregående uddannelser ............. 58.400 63.400 67.500 70.500 73.100 80.161 74.442 73.799 72.055 71.015
Låneårsværk i alt ......................... 77.400 86.400 94.500 100.000 106.900 111.982 106.407 107.026 105.061 103.954

Udviklingen i tildelingen af lån

Mio. kr. i 2016-pl
Ungdomsuddannelser ..................... 687,5 831,3 958,7 1.046,6 1.237,0 1.035,3 1.169,8 1.216,0 1.207,9 1.205,4
Videregående uddannelser ............. 2.123,4 2.300,0 2.419,3 2.514,2 2.636,8 2.929,9 2.685,2 2.662,0 2.599,1 2.561,6
Tildelt lån i alt .............................. 2.810,9 3.131,4 3.378,1 3.560,7 3.873,7 3.965,1 3.855,0 3.878,0 3.807,0 3.767,0
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19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden)
Under bevillingen er opført indtægter i form af renter på studielån og udgifter i form af

Styrelsen for Videregående Uddannelsers renteudgifter hertil via genudlånsordningen.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 258,8 242,1 230,2 105,3 376,3 666,1 968,8
Indtægtsbevilling ......................................... 510,6 598,5 680,0 680,0 760,0 820,0 1.050,0

15. Renter af studielån (adm. af Sta-
 tens Administration)

Udgift ................................................... - 13,2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 13,2 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
 Indtægt ................................................ 510,6 598,5 680,0 680,0 760,0 820,0 1.050,0

25. Finansielle indtægter .................... 510,6 598,5 680,0 680,0 760,0 820,0 1.050,0

20. Forrentning af genudlån
Udgift ................................................... 258,8 228,9 216,2 91,3 362,3 652,1 954,8
26. Finansielle omkostninger .............. 258,8 228,9 216,2 91,3 362,3 652,1 954,8

15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)
Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-

sesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden.
Derefter forrentes den til enhver tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver
tid fastsatte officielle diskonto med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på fi-
nansloven for det pågældende år. For finansåret 2016 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct.
Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2016, 1,25 pct. i 2017, 2,50 pct. i 2018
og 2,50 pct. i 2019.

Af udgiftsbevillingen afholdes endvidere refusion af provision vedrørende studielån og FM-
gæld.

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 14,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-
2019 til § 9.21.01. SKAT.

20. Forrentning af genudlån
Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne her-

ved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 0,97 pct. i 2016, 2,23 pct. i 2017,
3,49 pct. i 2018 og 3,49 pct. i 2019. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. genudlån til Styrelsen
for Videregående Uddannelser.

Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den fak-
tiske lånerente.

19.81.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed
Renteindtægter vedrører rentetilskrivning til statslån (optaget før den 1. august 1988) og

rentetilskrivning til for meget udbetalt støtte.
Bevillingen er henregnet til statens indtægtsbudget.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Indtægtsbevilling ......................................... 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1

15. Renter af statslån og for meget
udbetalt støtte (adm. af Statens

 Administration)
Indtægt ................................................ 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1
25. Finansielle indtægter .................... 21,3 24,4 22,1 25,1 25,1 25,1 25,1

15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Statens Administration)
Bevillingen omfatter renter af statslån og for meget udbetalt støtte, der administreres af Sta-

tens Administration.

19.81.14. Tab på studiegæld (Lovbunden)
På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på studielån og for meget udbetalt støtte.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 133,8 49,1 135,1 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Tab på studiegæld
Udgift ................................................... 133,8 49,1 135,1 100,0 100,0 100,0 100,0
44. Tilskud til personer ....................... 133,8 49,1 135,1 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Tab på studiegæld
Tab på studielån og for meget udbetalt støtte som følge af gældssanering, konkurs, akkord,

død og eftergivelse i henhold til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, jf. LB nr.
48 af 12. januar 2015.

19.81.21. Tillæg

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Indtægtsbevilling ......................................... 9,2 10,3 9,3 8,6 8,6 8,6 8,6

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
Indtægt ................................................ 9,2 10,3 9,3 8,6 8,6 8,6 8,6
30. Skatter og afgifter .......................... 9,2 10,3 9,3 8,6 8,6 8,6 8,6

10. Tillæg vedr. indtægtskontrollen
På kontoen budgetteres indtægter i form af tillæg i forbindelse med indkomstkontrolkrav. I

henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, skal stipendium
og/eller studielån, der ved den endelige støttetildeling i forbindelse med indtægtskontrollen kon-
stateres at være udbetalt for meget i støtteåret, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fri-
beløb, tillægges 7 pct.
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19.81.31. Bonusstipendium (Lovbunden)
På kontoen budgetteres udgifter til bonusstipendier.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 12,8 12,5 12,5 12,5

10. Bonusstipendium
Udgift ................................................... - - - 12,8 12,5 12,5 12,5
44. Tilskud til personer ....................... - - - 12,8 12,5 12,5 12,5

10. Bonusstipendium
Bonusstipendium er indført med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folke-

parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne
for studiegennemførelse af april 2013. De første bonusstipendier forventes tildelt i 2016.

19.82. Støtte til befordring

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

§ 19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser

19.82.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 271,0 282,3 376,7 371,7 361,4 301,6 301,6

10. Befordringsrabat til studerende i
 videregående uddannelser

Udgift ................................................... 271,0 282,3 376,7 371,7 361,4 301,6 301,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 271,0 282,3 376,7 371,7 361,4 301,6 301,6

10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser
Bevillingen anvendes til rabat til studerende ved videregående uddannelser i henhold til lov

om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. LB nr. 1189 af 10. oktober
2013. Ordningen omfatter også studerendes transport til og fra uddannelsesinstitutioner på den
svenske side af Øresund.

Rabatten ydes som refusion til trafikselskaber mv. som 90 pct. af den rabat trafikselskaberne
yder. Af bevillingen ydes endvidere godtgørelse efter en kilometersats for den rejsestrækning,
som overstiger 24 km pr. dag, hvis de uddannelsessøgende ikke kan benytte offentlig befordring.

Administrationen af befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser varetages
af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

I forbindelse med regeringens forslag til finanslov for 2016 lægges op til, at befordringsra-
batordningen ændres fra den 1. juli 2016, så der for studerende på videregående uddannelser ydes
50 pct. rabat på den del af kortprisen, der ligger over 2.071 kr. pr. måned. Elever på ungdoms-
uddannelser samt studerende bosat i udkantskommuner undtages helt fra ændringen og ydes
fortsat fuld rabat ud over egenbetalingen. Bevillingen er som følge heraf reduceret med 40,7 mio.
kr. i 2016, 60,6 mio. kr. i 2017 og 81,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem.



§ 19.82.02.10. 227

Centrale aktivitetsoplysninger:

19.83. Forskellige støtteordninger

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv.
19.83.03. Udlandsstipendier
19.83.04. Forskellige tilskud

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer specialpædagogiske støtteordninger på

de videregående uddannelser. Styrelsen kan af bevillingen igangsætte udviklingsaktiviteter, hvis
det indebærer en mere rationel ressourceudnyttelse.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 118,5 142,8 150,2 162,1 162,1 162,1 162,1

10. Specialpædagogisk støtte under
 videregående uddannelse

Udgift ................................................... 118,5 142,8 150,2 162,1 162,1 162,1 162,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 22,4 25,4 49,8 54,4 54,4 54,4 54,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 96,1 117,4 100,4 107,7 107,7 107,7 107,7

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2015

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 15,0

I alt .................................................................................................................................. 15,0
Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt inden for kontoens formål.

2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal modtagere i alt (1.000) 39,7 41,6 45,2 52,4 58,9 65,4 63,9 83,3 84,8 77,0
Antal rabatmodtagere .............. 39,7 41,6 42,8 49,0 54,6 61,5 59,6 78,9 80,8 73,0
Antal godtgørelsesmodtagere.. 2,4 3,4 4,3 3,9 4,3 4,4 4,0 4,0
Tilskud i alt (mio. kr.) .......... 69,1 158,5 282,5 283,9 289,4 382,0 371,7 361,4 301,6 301,6
Rabat ........................................ 69,1 158,5 252,8 244,0 240,6 337,3 323,3 311,9 256,7 256,7
Godtgørelse .............................. - - 29,7 39,9 48,8 44,7 48,4 49,5 44,9 44,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.11.11. Reserve til nye
initiativer og § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.83.01.
Specialpædagogisk støtte mv.
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10. Specialpædagogisk støtte under videregående uddannelse
Af bevillingen ydes støtte i henhold til lov om specialpædagogisk støtte ved videregående

uddannelser indtil kandidatgrad, pædagogikum samt sidefagssupplering for uddannelser, der hører
under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte. Den
specialpædagogiske støtte har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse inden for lovens område, uanset
funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende. Uddannelser,
der hører under andre ministerier, kan henføres til loven.

Afgørelse om støtte træffes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af an-
søgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen
yder den specialpædagogiske støtte i overensstemmelse med Styrelsen for Undervisning og
Kvalitets afgørelse herom og får dækket sine udgifter til støtte i overensstemmelse med styrelsens
afgørelse. Styrelsen kan af bevillingen afholde udgifter til NOTA, Nationalbibliotek for menne-
sker med handicap, til produktion af studiematerialer på særlige medier mm.

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 67,5 70,1 74,2 77,6 79,6 80,4 80,4

10. Stipendier til studieafgift
Udgift ................................................... 67,5 70,1 74,2 77,6 79,6 80,4 80,4
44. Tilskud til personer ....................... 67,5 70,1 74,2 77,6 79,6 80,4 80,4

10. Stipendier til studieafgift
I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte, jf. LB nr. 39 af 15. januar 2014, anvendes

udlandsstipendiet som tilskud til betaling af studerendes studieafgift til en uddannelsesinstitution
i udlandet. Udlandsstipendiet kan højst gives i to år til enten studieophold i udlandet som led i
en dansk videregående uddannelse eller til uddannelse på kandidatniveau i udlandet eller fordeles
mellem disse. Udlandsstipendiet udgør den faktiske studieafgift, dog højst et beløb, der svarer til
statstilskuddet eller den bevilling, som den danske uddannelsesinstitution modtager for den ud-
dannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen, eller som en dansk uddannelsesinstitution
modtager for en tilsvarende kandidatuddannelse.

Centrale aktivitetsoplysninger:

Centrale aktivitetsoplysninger
2016-pl R R R R R B F BO 1 BO2 BO 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Støttemodtagere på videregående udd. . 2.542 2.989 4.160 5.046 5.943 6.276 6.626 6.626 6.626 6.626
Gennemsnitlig støtte.............................. 31.058 28.367 25.925 24.107 24.468 24.100 24.468 24.468 24.468 24.468
Samlet støtte (mio. kr.) ....................... 78,9 84,8 107,8 121,6 145,4 151,3 162,1 162,1 162,1 162,1

2016-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal støttemodtagere (årsstuderende).. 874 1.066 1.540 1.307 1.387 1.434 1.508 1.545 1.561 1.561
Gennemsnitlig støtte.............................. 56.572 51.200 52.116 53.008 51.475 52.106 51.475 51.475 51.475 51.475
Samlet støtte (mio. kr.)................. 49,4 54,6 80,3 69,3 71,4 74,7 77,6 79,6 80,4 80,4
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19.83.04. Forskellige tilskud (Lovbunden)
Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med afløb på tidligere opsparings- og deposi-

tumsordninger på uddannelsesområdet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 0,5 0,2 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Depositum ved ungdomsuddan-
nelser og videregående uddan-

 nelser
Udgift ................................................... 0,2 - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

20. Præmiering af uddannelsesop-
 sparing

Udgift ................................................... 0,3 0,2 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Tilskud til personer ....................... 0,3 0,2 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5

10. Depositum ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
Depositumordningen i henhold til lov om depositum ved ungdomsuddannelser og videregå-

ende uddannelser og gebyr ved prøveforberedende enkeltfagsundervisning til højere forberedel-
seseksamen m.v., jf. LB nr. 681 af 29. juli 1992, er ophævet, og de sidste indbetalinger fandt sted
i 1992. Deposita tilbagebetales efter afsluttet uddannelse. De studerende, der har krav på tilba-
gebetaling, er enten færdiguddannede, der ikke har bedt om tilbagebetaling, eller studerende, der
endnu ikke har afsluttet studiet.

20. Præmiering af uddannelsesopsparing
Uddannelsesopsparingsordningen i henhold til lov om uddannelsesopsparing, jf. LB nr. 769

af 17. september 1993, er ophævet. Adgangen til oprettelse af konti og tilskrivning af præmie
ophørte pr. 1. januar 1994. Ordningen administreres af Statens Administration.

19.84. Støtteordninger for voksne

Aktivitetsområdet omfatter følgende bevillinger:

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte
19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser

Aktivitetsområdet omfatter støtte til voksne, beskæftigedes deltagelse i uddannelse i henhold
til hhv. lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, og lov om ma-
ritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj 2015.

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (Lovbunden)
I henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. LB nr. 340 af 1. april 2015, ydes

der støtte til voksne, beskæftigedes uddannelse på videregående niveau. Formålet med ordningen
er at give voksne et økonomisk grundlag for at deltage i denne type undervisning. De videregå-
ende uddannelser omfatter især akademi-, diplom- og masteruddannelser, jf. lov om erhvervsrettet
grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. De vide-
regående uddannelser skal udbydes efter lov om åben uddannelse eller efter reglerne om deltids-
uddannelser under universitetsloven.
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SVU til videregående uddannelser gives til uddannelsessøgende uden en videregående ud-
dannelse samt personer med en forældet videregående uddannelse fra det fyldte 25. år og frem
til folkepensionsalderen for en periode på op til 40 uger. Det er en betingelse, at beskæftigede
ansøgere i en periode har været i beskæftigelse som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende
eller medarbejdende ægtefælle. Lønmodtagere skal endvidere have en aftale med arbejdsgiveren
om orlov.

I forbindelse med regeringens forslag til finanslov for 2016 lægges op til en målretning af
SVU til videregående uddannelse i to henseender: For det første skærpes kravet til højst fuldførte
forudgående uddannelse, så personer med en kort videregående uddannelse ikke længere er be-
rettiget til SVU til videregående uddannelse, for det andet sænkes satsen for SVU til videregående
uddannelse fra 80 pct. af højeste dagpengesats til 60 pct. af højeste dagpengesats. Det lægges op
til, at ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2016.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... 298,5 205,4 177,9 72,8 44,6 44,6 44,6

10. Statens voksenuddannelsesstøtte
til videregående uddannelse
Udgift ................................................... 298,5 205,4 177,9 72,8 44,6 44,6 44,6
44. Tilskud til personer ....................... 298,5 205,4 177,9 72,8 44,6 44,6 44,6

10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
Af bevillingen ydes støtte til voksnes deltagelse i uddannelse i henhold til lov om statens

voksenuddannelsesstøtte. Statens voksenuddannelsesstøtte udgør 60 pct. af højeste dagpengesats.
SVU til videregående uddannelse gives til heltidsundervisning, dvs. at der blandt andet vil

blive givet støtte til perioder med opgaver, afsluttende projektopgaver mv., hvor det kan være
hensigtsmæssigt, at uddannelsen gennemføres på heltid.

Bevillingen er som følge af regeringen forslag til finanslov for 2016 reduceret med 28,3 mio.
kr. i 2016 og 56,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):

19.84.02. Uddannelsesstøtte til maritime voksen- og efteruddannelseskurser (Lov-
bunden)

Af bevillingen ydes i henhold til lov om maritime uddannelser, jf. LB nr. 660 af 16. maj
2015, støtte til deltagere i maritim voksen- og efteruddannelse samt tilskud til kost og logi.

2016-pl R R R B F BO1 BO2 BO3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Støttemodtagere (1.000) ................................. 21,0 21,2 13,2 12,1 5,3 3,8 3,8 3,8
2. Støtteuger (1.000) ........................................... 98,6 93,2 62,3 53,3 24,9 17,8 17,8 17,8
3. Gns. kursuslængde, uger.................................. 4,7 4,4 4,7 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7
4. Støttesats pr. uge.............................................. 3.344 3.344 3.344 3.344 2.926 2.508 2.508 2.508

Udgifter i alt (mio. kr.) ..................................... 327,9 311,9 210,0 179,9 72,8 44,6 44,6 44,6
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 10,9 9,7 11,0 11,2 11,2 11,2 11,2

10. Uddannelsesstøtte og tilskud til
kost og logi
Udgift ................................................... 10,9 9,7 11,0 11,2 11,2 11,2 11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 10,9 9,7 11,0 11,2 11,2 11,2 11,2

10. Uddannelsesstøtte og tilskud til kost og logi
Der ydes uddannelsesstøtte til elever på afslutningskursus for skibsassistenter, afslutnings-

kursus for skibsmekanikere, skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skibskokke-
uddannelsen og efteruddannelse for skibsassistenter, jf. §§ 5 og 6 i BEK nr. 1026 af 11. december
2003. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan endvidere beslutte, at der kan ydes tilskud til
andre voksen- og efteruddannelseskurser.

Til de ovennævnte uddannelsesforløb ydes desuden rejsegodtgørelse.
Der ydes endvidere tilskud til kost og logi til elever på HF-søfart under 18 år, ovennævnte

efteruddannelse for skibsassistenter samt skibskokkeuddannelsen i de tilfælde, hvor indlogering
på skolens kostafdeling ikke er mulig, jf. §§ 7 og 8 i BEK nr. 1026 af 11. december 2003.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 7.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997 under § 20. Undervisningsministeriet

og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1998 i forbindelse med en res-
sortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 12 på finansloven for 2012 indarbejdet
i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på fi-
nansloven for 2012, finansloven for 2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler/kontrakter om
anskaffelse af tjenesteydelser, herunder af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lig-
nende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af special-
apparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion. Behovet
opstår endvidere ved udlægning af opgaver til private leverandører, hvor der kan være behov for
længerevarende kontrakter. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale
for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 20. Undervisningsministeriet

og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for
2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 11 på
finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016, finansloven for 2012, finansloven for
2011, finansloven for 2008 og finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-
slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste
aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i
finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger
til årets aktivitet.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannel-
sesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannel-
sesområder med mindre aktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti
kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift, orienteres Finansudvalget i tilfælde
af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan
først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov
om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.

Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan
nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af fi-
nansåret viser sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller
ministerområdet overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer
en bemyndigelse, men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen
vil kunne tage i anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.

Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2012 og finansloven for 2016.
Ved akt. 281 af 27. september 2001 gav Finansudvalget tilslutning til, at Danmarks Tekniske

Universitet indskød 4,7 mio. kr. som aktiekapital i DTU Symbion Innovation A/S, og at under-
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visningsministeren (nu: uddannelses- og forskningsministeren) fik hjemmel til at godkende yder-
ligere indskud af aktiekapital i innovationsvirksomhed inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.
I 2009 blev Pre-Seed Innovation etableret som en fusion af de to innovationsmiljøer DTU Inno-
vation og Symbion. Innovationsmiljøet hed tidligere DTU Symbion Innovation, men skiftede i
sommeren 2014 navn til Pre-Seed Innovation. Tekstanmærkningen giver i overensstemmelse
hermed uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at godkende, at DTU indskyder yder-
ligere aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme af i alt 25,0 mio. kr.

Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1995 under § 24. og optaget på § 19. i

forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærk-
ningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at lade universiteterne indgå medlemskaber, der er
almindelige for landbrugs-, gartneri- og fiskerimæssige bedrifter inden for de berørte driftsområ-
der. Medlemskaberne udspringer af produktions-, indkøbs- eller afsætningsmæssige forhold ved-
rørende institutioners løbende drift.

Ad tekstanmærkning nr. 11.
Tekstanmærkningen er optaget på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-

ende Uddannelser på finansloven for 2014 i henhold til akt. nr. 77 af 19. marts 2014 som kon-
sekvens af dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information
ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), som har til formål
at skabe og drive en stabil ramme for biologiske og medicinske databaser, som kan støtte biolo-
gisk forskning - både i relation til grundforskningen og til dens anvendelser indenfor medicin,
bioteknologi og miljø, i den bioteknologiske industri og i samfundet som helhed.

Danmark påtager sig med medlemskabet af ELIXIR en hæftelsesforpligtelse, som ikke på
forhånd kan afgrænses, idet der i aftalen om medlemskab er en bestemmelse om, at de lande som
deltager i ELIXIR påtager sig solidarisk at dække risikoen ved et eventuelt tab påført Det Euro-
pæiske Molekylærbiologiske Laboratorium. Eventuel dansk hæftelse vil dog først blive aktuel,
hvis et eventuelt tab ikke kan dækkes af Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratoriums
egen forsikring

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 1994 under § 20. og optaget

under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en ressortændring.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og finansloven for
2008.

Tekstanmærkningen giver universitetslovsinstitutioner mulighed for at kunne yde tilskud til
østeuropæiske studerendes ophold i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 109.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1994 under § 20. Undervisningsministeriet

og optaget under § 19. Forskningsministeriet på finansloven for 1999 i forbindelse med en res-
sortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, finansloven for 2010 og fi-
nansloven for 2008.

Den internationale udveksling af studerende er baseret på gensidighed mellem uddannelses-
institutionerne, og for at fremme denne er der et behov for, at institutionerne kan være behjæl-
pelige med at skaffe bolig til de udvekslingsstuderende mv. For at undgå at problemer med at
skaffe bolig bliver en flaskehals i forbindelse med udviklingen af internationale studie- og
forskningsmiljøer i Danmark, er det nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan hjælpe med at
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reservere boliger til udenlandske studerende, gæstelærere og forskere samt foretage udlæg af de-
positum i forbindelse med reservation af bolig.

Ad tekstanmærkning nr. 146.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016.
Tekstanmærkningen er oprettet for at sikre, at Copenhagen Business School - Handelshøj-

skolen og Aarhus Universitet kan opkræve et gebyr til dækning af de administrative omkostninger
ved afholdelse af translatøreksamen. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus
Universitet afholder translatøreksamen i henhold til lov om universiteter (universitetsloven), jf.
LB nr. 261 af 18. marts 2015, samt BEK nr. 470 af 4. oktober 1983 om translatøreksamen på
handelshøjskolerne i København og Århus. Gebyret opkræves særskilt for translatøreksamens
delelementer (egnethedsprøve, speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen) og kan sammenlagt
udgøre op til i alt 10.000 kr. Dog kan der opkræves yderligere gebyr for omprøver. Udgifterne
til selve eksamensaktiviteten afholdes af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 150.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2013 som følge af, at § 19.17.04.25. EDB-kapacitet (Scientific Computing) og §
19.17.05. Forskningens Højhastighedsnet er nedlagt, og aktiviteterne er overført til en ny konto
§ 19.17.06. Dansk e-Infrastruktur Samarbejde samt udvidelse af samarbejdet med nye aktiviteter.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven
for 2015.

Tekstanmærkningen fastholder det eksisterende samarbejde om Forskningens Højhastigheds-
net og sikrer en bred dækning af alle forskerinstitutioner. Samarbejdet omfatter ca. 100 forske-
rinstitutioner, herunder universiteterne, sektorforskningsinstitutioner og hospitalernes forsknings-
enheder. Forskningens Højhastighedsnet blev etableret i 1997 og har frem til 2002 været finan-
sieret af centrale puljemidler og delvis brugerbetaling. Fra 2003 er de centrale puljer opbrugt, og
finansieringen sker ved fuld brugerbetaling.

Ad tekstanmærkning nr. 153.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1999 under § 20. Undervisningsministeriet

og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på finansloven for
2002 i forbindelse med en ressortændring. På finansloven for 2013 er tekstanmærkning 177 på
finansloven for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2014, finansloven for 2012, finansloven for
2010 og finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren hjemmel til at stille sikker-
hed for, at Moderniseringsstyrelsen direkte på § 19.22.01., § 19.22.05., § 19.22.11., § 19.22.15.,
§ 19.22.17., § 19.22.21., § 19.22.37. og § 19.22.45. vil kunne foretage inddækning af universi-
tetslovsinstitutionerne Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Ros-
kilde Universitetscenter, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen,
Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i Københavns eventuelt manglende dækning
for SLS-betalinger. Endvidere giver tekstanmærkningen uddannelses- og forskningsministeren
hjemmel til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen på § 19.25. Erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser vil kunne foretage inddækning af de
selvejende institutioners eventuelt manglende dækning for lønbetalinger. I tekstanmærkningen er
det præciseret, at sikkerhedsstillelsen gælder udbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Sil-
keborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB). Ved effektueringen af sikkerhedsstillel-
sen vil Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemføre modregning i institutionens efterføl-
gende tilskud og eventuelt tage lovgivningens tilsynsbestemmelser i anvendelse med henblik på
normalisering af institutionens betalingsforhold.
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Ad tekstanmærkning nr. 157.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 1997. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2012 og finansloven for 2016, idet hjemlen til, at der på de i tekstanmærkningen
nævnte konti kan foretages forskudsvise udbetalinger, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i
den konkrete situation er udgået, idet denne adgang i stedet er indarbejdet i de særlige bevil-
lingsbestemmelser.

Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at fastsætte
nærmere regler for fordeling af tilskud, herunder regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet.
Endvidere kan tilsagn bortfalde og kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for tilskuddet ikke
opfyldes.

Ad tekstanmærkning nr. 158.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2014, finansloven for 2012 og finansloven for 2010.
Lektoratsordningen er en støtteordning til danskundervisning ved udenlandske universiteter

og til kulturformidling i forbindelse med Lektoratsordningen, hvor uddannelses- og forsknings-
ministeren kan yde personlige tilskud mv. til sendelektorer samt tilskud til et årligt ph.d.-stipen-
dium og tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Til Lektorats-
ordningen er knyttet et lektoratsudvalg, der er rådgivende i faglige spørgsmål for uddannelses-
og forskningsministeren. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der
indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter og indstiller en lektor til et ph.d.-
stipendium. Der kan ydes følgende tilskud under Lektoratsordningen:

Personlige tilskud: Der kan ydes et tilskud til et antal sendelektorer ved ophold ved de
udenlandske universiteter. Tilskuddene fastsættes efter skøn baseret på lønniveauet ved det
udenlandske universitet og omkostningsniveauet på stedet mv. Der ydes kompensation for, at
lektoren ikke optjener pension under udlandsopholdet. Der kan ydes tilskud til sygeforsikrings-
ordninger. Udbetaling af de personlige tilskud er betinget af, at der indgås en ansættelsesaftale
mellem lektoren og det udenlandske universitet. Hvis lektorens ansættelse ophører forud for den
stipulerede periode, bortfalder tilskuddet for den resterende periode. Tilskuddet bortfalder ligele-
des i tilfælde af, at danskundervisningen ophører ved universitetet. Der kan endvidere ydes tilskud
til 90 pct. af rimelige flytteudgifter inkl. forsikring samt rejseudgifter til lektoren og dennes fa-
milie ved til- og fratræden. Lektorerne skal indsende en årlig rapport om deres virksomhed i det
foregående akademiske år.

Ph.d.-ordning: Ph.d.-ordningen omfatter, at sendelektorer under deres ophold i udlandet kan
påbegynde en ph.d.-uddannelse. Der kan ydes tilskud til indskrivningsgebyrer for den ph.d.-stu-
derende i 3 år og ph.d.-løn i det afsluttende år. Derudover kan der ydes tilskud til deltagelse i
nødvendige ph.d.-kurser i Danmark.

Tilskud til udenlandske universiteter: Der kan ydes tilskud til udenlandske universiteter med
henblik på, at universiteterne udbyder undervisning i dansk. Der kan endvidere ydes tilskud til
ekskursioner for ansatte og studerende ved udenlandske universiteter, uanset om universiteterne
har ansat en sendelektor. Dokumentation for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede
tilskud skal indsendes. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales. Der kan gives særlige tilskud til
sendelektorer, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Tilskud til konkrete omkostninger: Der kan ydes forskud til sendelektorer og andre undervi-
sere i dansk ved udenlandske universiteter til indkøb af bøger, undervisningsmaterialer, tekniske
hjælpemidler (edb-udstyr, printere mv.), aviser, tidsskrifter, telefon, portoudgifter mv. Indkøbte
bøger, undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler er Uddannelses- og Forskningsministe-
riets ejendom. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriets
ydede tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Tilskud til mødeaktiviteter for Lektoratsudvalget og lektorerne mv.: Der kan ydes tilskud til
medlemmerne af Lektoratsudvalgets rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afhol-
delse af møder i udvalget og deltagelse i et årligt kursus for lektorerne mv. Der kan ydes tilskud
til rimelige rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lekto-
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rerne. Tilskud til rejse- og opholdsudgifter mv. fastsættes efter Finansministeriets regler om tje-
nesterejser. Der kan afholdes udgifter til særlige kulturaktiviteter og honorarer til foredragsholdere
i forbindelse med afholdelse af et årligt kursus for lektorerne. Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet kan indkøbe bøger og andre undervisningsmaterialer og stille disse til rådighed for sen-
delektorer. Der skal aflægges regnskab for de af Uddannelses- og Forskningsministeriet ydede
tilskud. Uforbrugte tilskud skal tilbagebetales.

Der kan ydes honorarer til Lektoratsudvalget efter reglerne for særskilt vederlæggelse. Her-
udover kan der for formandens arbejde gives kompensation til det universitet, hvor formanden
er ansat.

Ad tekstanmærkning nr. 159.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2008, finansloven for 2012 og finansloven for 2016. Universiteter har ifølge
universitetsloven (LB nr. 261 af 18. marts 2015 med senere ændringer) ikke hjemmel til at drive
kostafdeling for studerende.

Tekstanmærkningen giver derfor hjemmel til, at Københavns Universitet, som følge af ind-
fusioneringen af Skovskolen pr. 1. januar 2004, kan videreføre kostafdelinger i tilknytning til de
af Undervisningsministeriet godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 160.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 som tekstanmærkning 105, stk. 2.

under § 23. Miljøministeriet og optaget under § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling på finansloven for 2005 under Geodatastyrelsens (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsens)
geodætiske sektorforskningsinstitut og Dansk Rumforskningsinstitut under navnet Danmarks
Rumcenter. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Bestemmelsen sikrer i sin nuværende affattelse, at ansættelsesvilkårene for de ansatte, som
ved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes
ved oprettelsen af Danmarks Rumcenter og efterfølgende fusion med Danmarks Tekniske Uni-
versitet.

Ad tekstanmærkning nr. 161.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. På finansloven for 2015 er tekstan-

mærkningen ændret, idet stk. 1. og stk. 2 er udgået. Det skyldes, at der ikke længere er behov
for disse bestemmelser, da sanktionsmuligheden ved manglende opfyldelse af den udmeldte
elevkvote er ophørt.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2013, 2012 og 2008.
Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at uddannelses- og forskningsministeren kan fordele

en samlet udmeldt kvote for EUD-elever gældende for Uddannelses- og Forskningsministeriet
under ét på hhv. universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler for videregående ud-
dannelser samt andre selvejende institutioner. Den fastsatte kvote sker som konsekvens af Fi-
nansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten. Statsinstitutioner under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet er direkte omfattet af Finansministeriets cirkulære.

Ad tekstanmærkning nr. 164.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 under § 24. Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri og optaget på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i
forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Tekstanmærk-
ningen er ændret på finansloven for 2012 og finansloven for 2008.

Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Uddannelses- og Forskningsministeriets
område at indføre brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kom-
merciel eksport af fødevarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører
den institution, hvis personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves
refunderet. Det er hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper
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og satser som den ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af
13. april 1983 om udenrigstjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 165.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2007. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2012.
Ved vedtagelse af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter var det forudsat, at DTU stiller

tomme lokaler til rådighed for SCION DTU A/S på markedsvilkår. I det omfang DTU måtte have
ledig likviditet giver tekstanmærkningen mulighed for, at DTU kan udlåne penge til aktieselskabet
til finansiering af de ombygninger, der måtte være nødvendige.

SCION DTU A/S har til formål at udleje areal og bygninger til offentlige og private insti-
tutter, organisationer og virksomheder til forskning og udvikling eller formidling af resultater
heraf og i forbindelse hermed en begrænset produktion. SCION DTU A/S' omsætning er ikke af
en sådan størrelse, at det er muligt at afholde udgifter til større bygningsomkostninger.

Aktieselskabets afdrag og forrentning finansieres via den husleje, der betales af lejerne. Det
forudsættes, at lånenes afdragsprofil tilpasses DTU's likviditetsplanlægning.

Ad tekstanmærkning nr. 175.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen er ændret på

finansloven for 2012 og finansloven for 2016.
Lov nr. 730 af 25. juni 2010 havde til formål at give universiteterne øgede muligheder for

at styrke levende studie- og forskningsmiljøer, fremme udvekslingen af viden og kompetencer
mellem universiteterne og det omgivende samfund og for at styrke den internationale studenter-
mobilitet og et internationalt forskningsmiljø på universiteterne. Loven er udformet ud fra den
forudsætning, at universiteterne sædvanligvis er lejere i den statslige huslejeordning.

Tekstanmærkningen vedrører Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks
Tekniske Universitet, der i modsætning til de øvrige universiteter ejer hovedparten af de byg-
ninger, de disponerer over. Tekstanmærkningen giver de to universiteter mulighed for at dispo-
nere over deres egne bygninger og grunde på en sådan måde, at de i henhold til lov om offentlige
forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Tech-trans-loven), jf.
LB nr. 580 af 1. juni 2014 angivne formål også kan opnås for deres vedkommende.

For de dele af universiteternes bygningsmasse, som ejes af staten og udlejes af Bygnings-
styrelsen, henvises til anmærkningerne til § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddan-
nelses- og forskningsbygninger. Med tekstanmærkningen skabes der således ensartede vilkår for
de otte universiteter.

Nye aktiviteter som følge af forslaget forventes at hvile i sig selv.

Ad tekstanmærkning nr. 178.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2002 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for
2014.

Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision
og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for
modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales ge-
nerelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier.

Ad tekstanmærkning nr. 179.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget for at give hjemmel
til at yde Diakonhøjskolen tilskud til at kunne gennemføre aktivitet under den mellemlange vi-
deregående forsøgsuddannelse, diakonuddannelsen samt til årskursus i forbindelse hermed. For-
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søgsperioden forventedes oprindeligt at vare minimum 4 år svarende til ét gennemløb af forsøg-
suddannelsen, men er to gange forlænget med ét år og i 2011 med yderligere to år, således at
tekstanmærkningen kan udgå i 2017. Diakonhøjskolen optog 1. hold på diakonuddannelsen i
sommeren 2004. Der regnes med et årligt optag på 70 studerende, hvoraf ca. halvdelen forventes
at ville afslutte deres uddannelsesforløb efter ca. 2-3 år. Efter forsøgsperioden er det hensigten,
at diakonuddannelsen akkrediteres som eksisterende uddannelse.

Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøj-
skolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud. Uddannelses- og forsk-
ningsministeren kan dels fastsætte en overgangsordning med henblik på tilpasning af Diakon-
højskolens udgiftsniveau i forhold til indtægtsniveauet fra grundtilskud, taxametertilskud og øv-
rige tilskud.

Endelig muliggør tekstanmærkningen, at Diakonhøjskolen kan opkræve deltagerbetaling af
studerende til dækning af udgifter til uddannelsen og internatafdelingen, og at der kan ydes SU
til studerende på forsøgsuddannelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 180.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2005 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at
fremme ensartede økonomistyringsvilkår for aktiviteter under lov om åben uddannelse og give
hjemmel til at fastsætte deltagerbetaling for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelses-
aktiviteter. I ÅU-loven er der ikke adgang til at fastsætte regler for deltagerbetaling for åben ud-
dannelse på videregående niveau eller udtrykkelig hjemmel for fastsættelse af regler for særlige
tilrettelæggelsesformer som fjernundervisning, men i lovens § 8, stk. 4, er der hjemmel til at
fastsætte regler om deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af VEU-rådets rådgivning.
Ved tekstanmærkningen opnås ensartede vilkår, idet uddannelses- og forskningsministeren får
hjemmel til at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder minimum deltagerbetaling
for åben uddannelse på videregående niveau. Bestemmelserne i tekstanmærkningen overvejes
indarbejdet i ÅU-loven ved førstkommende lejlighed.

Ad tekstanmærkning nr. 181.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen skal sikre, at de selvejende ud-
dannelsesinstitutioner omfattes af regler svarende til Energistyrelsens cirkulære af 1. oktober 2009
om energieffektivisering i statens institutioner. Opgørelsen af energiforbruget skal ske efter ret-
ningslinjer i en vejledning, som udsendes af Energistyrelsen.

Cirkulæret indebærer endvidere krav til statens institutioner om etablering af fjernaflæste
målere for el, varme og fjernkøling samt vand, en energieffektiv adfærd ved indkøb og byg-
ningsdrift samt om offentliggørelse af oplysninger om tiltag til besparelser på energiforbruget,
energimærker og energirådgivningsrapporter. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udnytte
hjemlen til at fastsætte regler om, at institutionerne i videst mulige omfang skal følge de krav,
der gælder for statens institutioner i øvrigt.

Tekstanmærkningen indebærer endvidere hjemmel for uddannelses- og forskningsministeren
til at fastsætte regler om, at institutionerne en gang om året skal indberette oplysninger om deres
energi- og vandforbrug til en statslig database, der administreres af Energistyrelsen under Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet. Den årlige indberetning skal ifølge cirkulæret ske inden den 1.
maj i det efterfølgende år.

Ad tekstanmærkning nr. 182.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i

henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring.
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Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige
vilkår, indtil hjemlen hertil er indsat i lovgivningen.

Tekstanmærkningen har til formål at give uddannelses- og forskningsministeren mulighed for
at fastsætte regler, der angiver, i hvilke situationer og for hvilke typer af regulerede institutioner,
der kan indgås lejemål på bygningstaxametervilkår og ikke på markedsvilkår, idet sådanne lejemål
mellem regulerede institutioner opfattes som inhouse-ydelser på linje med ydelser under admini-
strative fællesskaber. Med bygningstaxametervilkår forstås, at huslejen fastsættes ud fra bereg-
ningsmodellen: Et antal årselever gange en bygningstaxametersats.

Huslejestørrelsen skal fastsættes, så udlejer sikrer sig en kompenserende huslejeindtægt, der
svarer til, hvad udlejer ville have fået i bygningstaxameterindtægter, hvis udlejer havde anvendt
lokalerne til egen taxameterfinansieret aktivitet. På denne måde gives der mulighed for, at regu-
lerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i en række situationer kan
leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner på Uddannelses- og
Forskningsministeriets område til en husleje, som disse institutioner kan betale med det byg-
ningstaxametertilskud, de får. For et udlejemål, der fastsættes i overgangssituationen ved salg af
bygninger fra staten til en reguleret selvejende institution, der indhuser en anden reguleret selv-
ejende institution eller en afdeling heraf, fastlægges lejen dog ud fra denne indhusede institutions
bygningstaxameterindtægt for aktiviteten på stedet i 2008, hvilket er afstemt med den bygnings-
taxameterindtægt, der indgår i købsinstitutionens betalingsevne.

Ingen af disse typer af lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Ad tekstanmærkning nr. 183.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2010 i

henhold til akt. nr. 191 af 3. september 2009 og på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012 som konsekvens af en ressortændring.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til,
at de regulerede institutioner kan indgå lejemål på særlige vilkår.

Tekstanmærkningen har til formål at sikre, at de institutioner, som køber bygninger eller
overtager lejemål af staten, hvor en del af bygningen eller lejemålet er udlejet til f.eks. en kom-
munal institution, kan fortsætte med udlejningen. Udlejningen til 3. mand er på markedsvilkår
og omfattet af erhvervslejeloven. Det følger heraf, at de institutioner, som overtager en bygning
eller et lejemål, hvorfra der tillige udlejes til 3. mand, fritages for kravet om at skulle tilpasse
bygningsmassen i de pågældende bygninger.

Ad tekstanmærkning nr. 184.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2011 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for
2014. Den muliggør, at momskompensation vedrørende 2014 til en institution, jf. § 35.12.
Moms-refusion, kan reduceres med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som insti-
tutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. styresignal
SKM2010.499.SKAT af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen
allerede har fået kompenseret via momskompensationsordning, jf. BEK nr. 1168 af 8. december
2008 om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for al-
mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjsko-
ler m.fl. med senere ændringer.

Tekstanmærkningen er optaget som følge af Skats ændrede praksis for momsafregning med
styresignal SKM2010.499. SKAT af 18. august 2010, der er en følge af Vestre Landsrets afgø-
relse i SKM2010.382.VLR. Den ændrede praksis betyder, at institutioner på uddannelsesområdet,
herunder institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i visse tilfælde vil kunne få genoptaget af-
giftstilsvaret hos Skat, hvor en andel heraf er kompenseret via momskompensationsordning.

Tekstanmærkningen optages, så institutioner der får refunderet den ikke-fradragsberettigede
købsmoms ikke kan få dækket købsmomsudgifter fra fællesudgiftsområdet af både Skat og af
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Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorved institutionen samlet set ville opnå en kompen-
sation på mere end 100 pct. af den afholdte købsmomsudgift. Tekstanmærkning finder anvendelse
i tilfælde, hvor det grundet forældelsesloven ikke er muligt at efterregulere momskompensation
bagudrettet.

Ad tekstanmærkning nr. 185.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 1994 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som følge af en ressortændring. På finansloven 2013 er tekstanmærkning 156 på finansloven
for 2012 indarbejdet i tekstanmærkningen som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærk-
ningen hjemler opkrævning af gebyr i forbindelse med erstatningskrav. Gebyr ved erstatningskrav
opkræves med henblik på at dække eventuelle administrative omkostninger i forbindelse med
erstatningssager. Tekstanmærkningen supplerer herved bestemmelserne i biblioteksloven.

Ad tekstanmærkning nr. 187.
Tekstanmærkningen er optaget på § 21. Kulturministeriet på finansloven for 2002 og på §

19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for 2012
som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen giver Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet kunstneriske uddannelsesinstitutioner mulighed for inden for de eksisterende bevillin-
ger at afholde udgifter til en ulykkesforsikring for de studerende svarende til de ansattes dækning
efter lov om arbejdsskader. Der er ikke hjemmel til, at uddannelsesinstitutionerne kan kræve en
delvis egenbetaling fra de studerende. Uddannelses- og Forskningsministeriet foretager sammen
med uddannelsesinstitutionerne et samlet udbud, som institutionerne herefter kan deltage i.

Ad tekstanmærkning nr. 189.
Tekstanmærkningen er optaget på § 20. Undervisningsministeriet på finansloven for 2004 og

på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser på finansloven for
2012 som konsekvens af en ressortændring. Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for
2016. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er udtrykkelig hjemmel til, at de selvejende institu-
tioner på Undervisningsministeriets område og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
kan stille bankgaranti og påtage sig en solidarisk hæftelse ved varetagelse af opgaver efter udbud
vedrørende de regionale vejledningscentre i forbindelse med implementeringen af vejledningsre-
formen, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, be-
skæftigelse m.v. Krav om bankgaranti og solidarisk hæftelse indgår som kontraktvilkår i udbuddet
af opgaven vedrørende de regionale vejledningscentre, der udbydes på markedsvilkår, og skal
således gælde for alle bydende aktører for at undgå konkurrenceforvridning.

I de tilfælde hvor vejledningsopgaven efter udbud overlades til et samarbejde mellem flere
aktører, f.eks. et samarbejde mellem selvejende uddannelsesinstitutioner, kommuner og private
virksomheder, vil en forudsætning for de selvejende uddannelsesinstitutioners påtagelse af soli-
darisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet være, at denne hæftelse er sikret
i det interne forhold mellem samarbejdets parter, f.eks. gennem bankgaranti, således at risikoen
for et eventuelt tab, som vil skulle bæres af andre deltagere i samarbejdet, er afdækket.

Ad tekstanmærkning nr. 197.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2015

og finansloven for 2016.
Tekstanmærkningen giver uddannelses- og forskningsministeren mulighed for at målrette en

del af den udmøntede omstillingsreserve for korte- og mellemlange videregående uddannelser
med henblik på at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger for institutionerne.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler er pålagt administrative effektiviseringer, herun-
der effektivisering af det studieadministrative område. Realisering af effektiviseringskravene
kræver investeringer i nye administrative systemer og udvikling af de eksisterende systemer.
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Institutionernes forhold, herunder institutionernes anvendelse af statens tilskud, er reguleret
i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (jf. LB nr. 936 af 25. august 2014),
lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser (jf. LB nr. 935 af 25. august 2014) og
lov om Medie- og Journalisthøjskolen (jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013). Ministeren kan i
henhold til disse love bestemme, at institutionerne skal anvende fælles administrative systemer
og fastsætte regler om sådanne systemer. Med tekstanmærkningen gives ministeren hjemmel til
at pålægge institutionerne et finansieringsbidrag til indkøb, udvikling og implementering af nye
systemer eller forbedring af eksisterende systemer. Pålagte bidrag fordeles mellem institutionerne
ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Ad tekstanmærkning nr. 198.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2014 og ændret på finansloven for 2016.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved

adgangskurser til ingeniøruddannelserne som reguleret ved bekendtgørelse nr. 236 af 9. marts
2012 om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Adgangskurserne er ikke
- som ingeniøruddannelserne - omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående
uddannelser (SPS-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. juli 2014.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de studerendes klageadgang ligestilles med stude-
rende omfattet af SPS-loven, hvorefter Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen træffer afgørelse i 1. instans
med klageadgang til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Støtten skal søges, ad-
ministreres, behandles, afgøres m.v. efter samme principper som specialpædagogisk støtte til
studerende omfattet af SPS-loven.

Ad tekstanmærkning nr. 199.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen giver Esbjerg Kommune mulighed for at yde et anlægstilskud samt do-

nere byggegrund til et nybyggeri til Syddansk Universitet i Esbjerg. I forbindelse med planlæg-
ningen af en ny placering for Syddansk Universitet i Esbjerg som nabo til University College
Syddanmark har byrådet ønsket at støtte projektet med et tilskud på op til 22 mio., herunder at
overdrage en byggegrund.

Grunden er erhvervet af Esbjerg Kommune i et mageskifte med University College Syddan-
mark. Esbjerg Byråd finder, at en indsats for at styrke uddannelsernes mulighed for at tiltrække
flere studerede er af særlig betydning for kommunens erhvervsliv, der oplever rekrutteringspro-
blemer i form af mangel på højtkvalificeret arbejdskraft. Syddansk Universitet udbyder typer af
uddannelser, som efterspørges fra kommunens erhvervsliv.

Ad tekstanmærkning nr. 200.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015.
Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond gælder ikke for Grønland og

Færøerne. Den eksisterende ErhvervsPh.d.-ordning er derfor ikke åben for virksomheder, der
alene har forretningssted på Færøerne eller i Grønland. Tekstanmærkningen giver hjemmel til,
at Danmarks Innovationsfond som en midlertidig ordning efter de til enhver tid gældende vilkår
for ErhvervsPh.d.-ordningen yder tilskud til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i
Grønland. Tekstanmærkningen supplerer dermed formålet i lov om Danmarks Innovationsfond
om, at fonden skal støtte aktiviteter, der er til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 201.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015.
Baggrunden for tekstanmærkningen er, at det nye stipendieprogram vurderes ikke at kunne

rummes inden for den eksisterende hjemmel i universitetsloven vedrørende tildeling af fripladser
og stipendier, jf. LBK nr. 367 af 25. marts 2013, § 19, stk. 10 og stk. 11. Samtidig er stipendie-
programmet midlertidigt.
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Fripladserne tildeles særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS,
hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende jf. Aftale om en vækstpakke af juni
2014, men universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af denne aktivitet til øvrige
udenlandske studerende efter universitetslovens § 26, i det omfang de ikke er omfattet af den
gældende ordning i henhold til BEK nr. 1252 af 13. december 2011. Fripladserne tildeles inden
for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige
internationale styrkepositioner. De deltagende institutioner skal stå for udvælgelsen af kandidater
til stipendieprogrammet. De deltagende institutioner skal endvidere sørge for, at studerende på
programmet får en virksomhedstilknytning. Det kan være i form af en praktikplads, projektori-
enteret forløb, specialearbejde o.l. Udmøntning af fripladserne sker i tæt koordination med Dan-
marks Innovationsfond (DIF). DIF-forankringen vil sikre relevans, virksomhedstilknytning for
stipendiemodtagerne og at stipendierne tilknyttes kandidatuddannelser inden for områder af stra-
tegisk betydning for Danmark.

Fripladserne tildeles med helt stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre et beløb pr. må-
ned svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gældende SU-regler om
statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en videregående uddan-
nelse. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens
uddannelsesstøtte eller anden offentlig dansk støtte, kan ikke tildeles friplads med stipendium.

Ad tekstanmærkning nr. 202.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Univer-

sitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet
forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der
er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for
uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Ad tekstanmærkning nr. 203.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2015 og ændret på finansloven for 2016,

som følge af, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet også omfattes.

I henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske
uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at mindst et af
bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes det som
udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under forsvaret
af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet eller den kunstneriske uddannelsesinstitution i
Danmark.

Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Finans-
ministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige be-
dømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22. juni
1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse og
ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-afhand-
lingen.

Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne og de kunstneriske uddannelses-
institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan afholde udgifter til dækning af
rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.

Ad tekstanmærkning nr. 204.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016 i forlængelse af akt. 141 af 28. maj

2015.
Tekstanmærkningen bemyndiger uddannelses- og forskningsministeren til at påtage sig an-

svaret og forpligtelserne for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske
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rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader,
registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register, samt til at fastsætte
nærmere regler i forbindelse hermed.

Der er påbegyndt et arbejde med at etablere lovgivning og myndighedsstruktur på rumom-
rådet med henblik på, at Danmark kan leve op til forpligtelserne i de ratificerede instrumenter.
Uddannelses- og Forskningsministeriet fik ved Kgl. resolution af 8. maj 2015 ressortansvaret for
regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Allerede inden der er etableret lovgivning og
myndighedsstruktur på rumområdet, er der behov for, at Danmark påtager sig ansvar og forplig-
telser i henhold til FN-konventionerne på rumområdet med henblik på opsendelse af tre satellitter.

Det indebærer, at der på baggrund af ekstern kvalificeret bistand træffes beslutning om,
hvorvidt de pågældende satellitter lever op til kravene for, at Danmark kan give godkendelse til
en opsendelse. Endvidere indsamler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række oplysninger
vedrørende bl.a. betegnelse, grundlæggende banedata og funktion for de tre satellitter og videre-
formidler oplysningerne til de Forenede Nationers register over objekter i det ydre rum.

Efter udstedelse af en dansk godkendelse til at opsende satellitterne vil Danmark i henhold
til de ratificerede konventioner være objektivt ansvarlig for skader på jordoverfladen eller på
flyvemaskiner i luften forårsaget af satellitterne. Hvis satellitterne forvolder skade på andre gen-
stande i rummet, er Danmark ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl hos staten eller hos personer, for
hvem den er ansvarlig. Et dansk ansvar indebærer, at den danske stat skal dække erstatningskrav.
Hvis en dansk satellit skulle forårsage skade, som medfører et erstatningskrav mod Danmark, vil
Finansudvalget blive forelagt et aktstykke herom.

Ad tekstanmærkning nr. 205.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016, da Designskolen Kolding i modsæt-

ning til størstedelen af de øvrige selvejende uddannelsesinstitutioner ikke er omfattet af en
momskompensationsordning. Tekstanmærkningen påtænkes indarbejdet i lov om videregående
kunstneriske uddannelses institutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015 i folketingsåret 2016-17.

Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere Designskolen Kolding for dokumen-
terede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan
fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms),
og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser.

Tilskud til momsudgifter beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen
for Videregående Uddannelsers prognose for Designskolen Koldings momsudgifter og udbetales
månedsvis forud med 1/12 af den beregnede årlige udgift. Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser baserer prognosen på Designskolen Koldings momsudgifter i året forud for det år, prog-
nosen vedrører. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede
momsudgift derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan Styrelsen for Videregående
Uddannelser regulere sin prognose.

Momsudgifterne indberettes kvartalsvist. Indberetningsfrist m.v. fastsættes af Styrelsen for
Videregående Uddannelser. Hvis den endelige momsudgift for kvartalet er større end det udbetalte
forskud, udbetales differencen til Designskolen Kolding ved den følgende tilskudsudbetaling. Er
den endelige momsudgift for kvartalet mindre end det udbetalte forskud, reguleres differencen
ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, kompensationen vedrører, og om nødven-
digt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det
således modregnede, skal skolen tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af sup-
plementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører. Der opkræves ikke renter ved re-
gulering.
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Ad tekstanmærkning nr. 206.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016 med henblik på, at uddannelses- og

forskningsministeren kan udmønte dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren ved re-
duktion af taxametertilskud og øvrige tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for tekstanmærkningen er uddannelses- og forskningsministerens behov for at
kunne udmønte dispositionsbegrænsninger på selvejeområdet ved reduktion af taxametertilskud
og/eller øvrige tilskud.

Tilskudsnedsættelsen vil typisk blive beregnet i forhold til årets budgetterede tilskud eller
tilskud i året forud for finansåret. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at disposi-
tionsbegrænsningen alene udmøntes på nogle af de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvis
et institutionsområde fx ikke er omfattet af det tiltag, der ligger til grund for dispositionsbe-
grænsningen.
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