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Finansloven bedre end frygtet - men ikke så god som håbet –
med hensyn til uddannelse og forskning
Med det indgåede finanslovsforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Ny Alliance er det lykkedes at få lappet lidt på hullerne i regeringens reviderede forslag
til finanslov på områderne uddannelse og forskning.
I stedet for den 1 pct. opsparing, som i regeringens forslag omfattede alle ministerier og institutioner, skal der nu kun spares ½ pct. på ungdomsuddannelserne og
de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Nedsættelsen gælder
desværre ikke for universiteterne, der fortsat skal finde 1 pct. på deres budgetter.
Dog fik Dansk Folkeparti aftvunget regeringen en garanti for, at de opsparede midler for 2008 på alle ministerområder vil blive udløst i 2009 – frem for den hidtidige
formulering om, at de kun ville blive udløst, hvis konjunkturerne tillader det.
Revitalisering af Grundforskningsfonden
Som noget meget positivt blev der som en del af finanslovsforliget indgået aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om at genskabe et solidt finansieringsgrundlag for Grundforskningsfonden. Der indskydes således 3 mia. kr. i ny
grundkapital finansieret via omlægninger og salg at statsaktiver. Dermed er fonden
sikret de næste 25 år.
Det betyder, at der i 2008 kan udbetales i størrelsesordenen 300 mio. kr. og i 2009
er der aftalt et uddelingsniveau på 275 mio. kr. I de følgende år giver det nye kapitalgrundlag mulighed for et årligt uddelingsniveau på ca. 300 mio. kr.
Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalen
En af de brede politiske aftaler i det samlede finanslovsforlig er aftalen om opfølgning på globaliseringsaftalen – den er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Som en del af aftalen er det besluttet at gennemføre et længe bebudet initiativ fra
globaliseringsaftalen om fuld overhead på udgifter til forskningsprojekter, der opnår
bevilling fra forskningsrådene. Overgangen til fuld overhead gennemføres i to etaper – hvoraf det første realiseres med denne finanslov, idet overheadsatsen hæves
med 2,35 pct. til i alt 35 pct. i 2008 (inkl. generel overhead og bygningsoverhead).
Næste etape gennemføres i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for
2009. Den højere overheadsats finansieres primært af universiteternes omstillingsreserve og af forskningsrådene.
Derudover omfatter aftalen primært implementering af tidligere aftalte initiativer
fra velfærdsforliget, globaliseringsaftalen og sommerens trepartsaftaler, herunder 1
mia. kr. i 2008-2011 til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (fra trepartsar-

bejdet om VEU – pengene tidligere afsat ved velfærdsforliget), 154 mio. kr. til 1500
nye voksenlærlinge (trepartsaftalerne 2007), 199 mio. kr. til opkvalificering af
15.000 ufaglærte (trepartsaftalerne 2007) og midler afsat fra Globaliseringspuljen
til efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne og MVU-området.
Derudover er det blot at konstatere, at der ikke fra Globaliseringspuljen er ufordelte
reserver til fordeling før på finansloven for 2009. Disse forhandlinger ligger i efteråret 2008.
I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at finanslovsforliget er indgået meget
sent i forhold til sædvanligt – og dermed venter arbejdet med finansloven for 2009
sådan set lige om hjørnet. Så der er anledning til straks at gå i gang med arbejdet
for de mærkesager, som ikke kom igennem på finansloven for 2008!
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