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Regeringens velfærdsudspil:
Nu lægges der op til investeringer i forskning og uddannelse
Regeringen har hidtil haft afsat en samlet globaliseringspulje på 10 mia. kr. frem til
og med 2010 til investeringer i forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.
Mange har påpeget, at det slet ikke rækker til de ambitiøse mål, som regeringen
har sat sig i globaliseringsstrategien.
Den nye globaliseringspulje
Af det nye samlede velfærdsudspil fremgår det nu, at det er regeringens intention
at udvide denne pulje, således at der afsættes en ny globaliseringspulje (inklusive
de tidligere afsatte 10 mia. kr.), der skal opbygges gradvist frem til 2010, hvor puljen skal udgøre 13 mia. kr. om året. Der forventes afsat 2 mia. kr. i 2007, 4 mia.
kr. 2008, 6 mia. kr. i 2009 og 8 mia. kr. i 2010. Derefter afsættes 1 mia. ekstra årligt frem til 2013. I årene frem til og med 2010 vil der således i alt blive afsat 20
mia. kr. og frem til og med 2015 vil der blive afsat 65 mia. kr.
Regeringen har sat fem mål i fokus for anvendelsen af globaliseringspuljen:
• at den offentlige forskning og udvikling bringes op på 1 pct. af BNP fra 2010
• at mindst 85 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i
2010 og mindst 95 % i 2015
• at mindst 50 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse i 2015
• der afsættes en pulje på 1 mia. kr. til at sætte skub i voksen- og efteruddannelsesindsatsen
• at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, der er mest innovative,
og hvor der er flest vækstiværksættere.
Regeringen forventer, at globaliseringspuljen anvendes til at indfase en forøgelse af
bevillingerne til især forskning og uddannelse frem mod 2010. Efter 2010 skal ressourcerne navnlig gå til uddannelsesinvesteringer.
Regeringens forslag til investeringsplan ser således ud:
Fordeling globaliseringspuljen
Mia. kr. (2007-priser)
2007 2008
Forskning og udvikling
1,0
2,0
Innovation, iværksæt.
0,5
0,5
Uddannelse
0,5
1,5
- Ungdomsuddannelser
0,3
0,7
- Videregående udd.
0,1
0,4
- Voksen- og efterudd.
0,1
0,4
I alt
2,0
4,0

2009
3,3
0,5
2,2
1,3
0,5
0,4
6,0

2010
4,6
0,6
2,8
1,6
0,8
0,4
8,0
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2015
6,3
0,6
5,9
2,6
3,2
0,1
13,0

2007-2010
10,9
2,1
7,0
3,9
1,8
1,3
20,0

Af de 20 mia. kr. der er afsat frem til og med 2010 er der således afsat i alt 10, 9
mia. kr. til forskning og udvikling, 7 mia. kr. til uddannelse og 2,1 mia. kr. innovation og iværksætteri.
Forskningsinvesteringerne
Med dette forslag til afsatte midler skulle det være muligt at nå Barcelonamålet,
hvilket efter AC’s vurdering koster i omegnen af 15 mia. kr. over de næste fire år.
I 2010 skulle de offentlige investeringer i forskning og udvikling gerne være hævet
fra det nuværende niveau på ca. 11 mia. kr. årligt til ca. 17 mia. kr. årligt. Det
kræver en jævn stigning i forskningsinvesteringerne på ca. 1,5 mia. ekstra om året
frem til 2010, hvor der skal investeres ekstra 6 mia. kr.
Regeringen lægger i sit udspil op til at der afsættes 4,6 mia. kr. fra globaliseringspuljen til forskning og udvikling i 2010 stigende til 6,3 mia. kr. i 2015. Der forventes således afsat 1 mia. i 2007, 2 mia. kr. i 2008 og 3,3 mia. kr. i 2009. I alt er der
frem til og med 2010 afsat 10,9 mia. kr. Dette er ikke helt tilstrækkeligt efter AC’s
vurdering, men niveauet i udspillet viser, at regeringens intentioner er i orden. Forhåbentlig kan der i forbindelse med de kommende forhandlinger eller i forbindelse
med udmøntningen af midlerne findes en fælles forståelse af, hvor det helt rigtige
niveau for forskningsinvesteringerne frem til 2010 ligger.
Efter 2010, når Barcelonamålet er nået, er regeringen ikke helt så ambitiøs. Den
markante forøgelse af forskningsinvesteringerne ændres i perioden 2011-2015 til et
investeringsniveau, hvor målet er at fastholde den 1 % af BNP i offentlige investeringer, således at de samlede investeringer i 2015 forventes at udgøre ca. 19,5
mia. kr.
Uddannelsesinvesteringerne
Investeringerne i uddannelse vægter ungdomsuddannelsesområdet højt, mens der
bliver færre nye midler til de videregående uddannelser. Frem til og med 2010 afsættes der 7 mia. kr. til uddannelse, men heraf er hele 3,9 mia. kr. til ungdomsuddannelse og 1,3 mia. kr. er til efter- og videreuddannelse.
Dermed er der kun 1,8 mia. kr. til de videregående uddannelser, hvilket vil sige både KVU-, MVU- og LVU-området. Da meldingerne i andre sammenhænge tyder på,
at der skal findes nye midler særligt til MVU-området, så er der nok ingen grund til
at forvente de store nyinvesteringer i universitetsuddannelserne.
På efter- og videreuddannelsesområdet er der lagt op til at samtlige midler skal anvendes på det erhvervsrettede område (EVE-området) og dermed ser det ikke ud til
at der bliver ekstra midler til efter- og videreuddannelsen på videregående niveau
bl.a. på universiteterne.
Det skal særligt bemærkes, at regeringen kun vil afsætte de foreslåede ekstra midler til efter- og videreuddannelse, hvis lønmodtagere og arbejdsgivere øger finansieringsbidraget til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats. Regeringen vil i
så tilfælde afsætte en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til medfinansiering af øget aktivitet i opbygningsfasen
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