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1/3 af universiteternes ”frie” basismidler er bundne
Når der igen skal fordeles globaliseringsmidler i efteråret bliver det et centralt tema, hvor mange basismidler der skal bevilges til universiteterne. Nogle vil måske
mene, at de i forvejen får rigeligt med basismidler, men synspunktet bygger ofte på
en fejlagtig antagelse om, at universiteterne frit kan disponere over basismidlerne.
Men reelt er en overraskende stor del af basismidlerne på forhånd bundet til at sikre, at projekter finansieret af konkurrenceudsatte forskningsmidler kan føres ud i livet. Efter AC’s beregninger drejer det sig i 2009 om ca. 1/3 af basismidlerne, som
universiteterne ikke frit kan disponere over. Der findes ikke en samlet analyse af
bindingerne på basismidlerne, og derfor har der hidtil været mange forskellige vurderinger af omfanget, men nu fremlægger AC altså nye tal for, hvor meget det er.
Bindingerne på basismidlerne lægger pres på universiteternes handlemuligheder og
skaber en forvirrende kløft mellem politikernes og forskernes oplevelse af, hvor
mange frie midler der er. Det vil også være tilfældet i de kommende år, hvis politikerne fortsat øger andelen af konkurrenceudsatte midler i forskningsbevillingerne.
”Myten om, at alle basismidler er frie og til disposition for universiteterne skaber en
meget forvirrende kløft mellem politikernes oplevelse af, at der bevilges masser af
nye basismidler i disse år og så universiteternes og forskernes oplevelse af, at der
er færre ubundne basismidler til rådighed” siger AC’s formand Erik Jylling.
”Universiteterne skal have tilstrækkeligt med ubundne midler til, at de kan sikre
bredden i forskningen og kvaliteten i de forskningsbaserede uddannelser” fortsætter Erik Jylling. ”Men de nye tal fra AC viser, at en væsentlig andel af basismidlerne
er bundet på forhånd, og det understreger behovet for, at politikerne ved de kommende finanslovsforhandlinger øger andelen af basismidler i de nye bevillinger.
AC’s tal og beregninger kan findes på AC’s hjemmeside www.ac.dk
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Fakta1: Basismidler bundet til andre aktiviteter (mio.kr.) samt disses andel
af de samlede basismidler (pct.) i 2009 – anslået for samtlige universiteter

Mio. kr./pct.

Basismidler
Andel af universibundet til andre teternes samlede
aktiviteter i
basisbevilling til
2009
forskning i 2009

Samlet basisbevilling til
forskning - alle universiteter

6885

100

Forskningsrådsbevillinger i
alt
Ekstra ph.d.-optag
Infrastrukturpuljen
Højteknologifonden
EU-projekter
Samarbejde med private
I alt

383
400
80
93
100
250
1306

5,6
5,8
1,2
1,4
1,5
3,6
19,0

Medfinansiering i alt
Meromkostning overhead
I alt

1306
1200
2506

19,0
17,4
36,4

1

Baggrundsnotat om bindinger på universiteternes basismidler til forskning, 17. august 2009, med gennemgang af samtlige beregninger og skøn findes på AC’s hjemmeside www.ac.dk
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