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Nyt forslag til finanslov for 2008:

Forskerne har grund til skuffelse
Finanslovsstramningerne i regeringens nyeste udkast til finanslov for 2008 rammer
også forskningsbevillingerne - på trods af globaliseringsaftalen og videnskabsministerens gentagne forsikringer om, at målet fortsat er at nå til Barcelona i 2010.
Det betyder konkret, at en række forskningsaktiviteter og indsatser, som forventedes igangsat eller styrket i 2008, alligevel ikke igangsættes eller ikke får det forventede omfang. Det rammer særligt universiteterne og forskningsmiljøerne, der
nu i lang tid er blevet stillet en væsentlig aktivitetsforøgelse i udsigt.
Det nyeste finanslovsforslag fra i dag – set i forhold til forslaget fra august - indebærer bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

Forskningsreserver på hhv. 55 mio. kr. i 2008 og 136 mio. kr. i 2009 bortfalder
– dvs. midlerne bliver i statskassen frem for at blive fordelt til forskningsformål.
De særlige forskeruddannelsesmidler til universiteterne halveres fra 133,5 mio.
til 58,9 mio. kr. for 2008.
En opsparing på 25 mio. kr. i Det Strategiske Forskningsråd bortfalder og sendes retur til statskassen frem for at blive anvendt til strategisk forskning.
Bevillingen til forskningsrådene er skåret med 12 mio. kr.
Højteknologifondens udbetalingsmuligheder fastfryses på 2007-niveau, hvilket
vil sige at 80 mio. kr. mindre end forventet uddeles i 2008.

I alt kan der altså umiddelbart identificeres en nedskæring på knapt 400 mio. på
forskningsaktiviteten i forhold til det første finanslovsudkast.
Alt i alt ligner det et finanslovsforslag fra en regering, som ikke overholder hverken
sine løfter eller sine aftaler om væsentlige forøgelser af forskningsinvesteringerne.
Det er en farlig kurs, hvis man ønsker at bevare gejsten i indsatsen og tilliden til
politikerne i de aktive forskningsmiljøer. Hvis man sætter stjernekikkerten for øjet
og kun skuer mod 2010, så er vi, som videnskabsministeren påpeger, i princippet
stadig på vej mod målet, men i praksis er det her og nu, at forskerne mangler pengene til deres projekter. Så de har bestemt grund til at være utilfredse.
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