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AC skriver til universiteterne om principper for fordeling af
basismidler
Den 7. januar 2009 henvendte AC sig i en mail direkte til de otte universiteters ledelser med det formål at bidrage med inspiration til universiteternes videre drøftelser af en ny model til fordeling af basismidler.
Anledningen til henvendelsen var, at AC vurderer, at universiteternes basismidler
igen bliver et centralt tema i de kommende finanslovsforhandlinger for 2010 – og at
årets finanslovsproces kommer til at starte usædvanlig tidligt som følge af aftalerne
om en fælles afklaringsproces mellem forligspartierne før selve forhandlingerne.
Efter forhandlingerne om finansloven for 2009 er det også AC’s vurdering, at der
kan forventes at være en vis sammenhæng mellem på den ene side at der bliver
enighed om en ny model for fordeling af basismidler og på den anden side regeringens vilje til at afsætte en større andel af globaliseringsmidlerne som basismidler.
AC’s formand Sine Sunesen skrev således til rektorer og bestyrelsesformænd:
”Jeg er klar over, at der på universiteterne lige som i AC har været og er en udbredt skepsis med hensyn til, om der overhovedet er behov for en ny fordelingsmodel til erstatning for den fungerende 50-40-10-model. Men det er samtidig mit klare
indtryk, at vi alle vil få bedre muligheder for at trække i retning af en større andel
af basismidler ved den næste finanslovsforhandling, hvis der i løbet af foråret 2009
kan skabes enighed mellem forligspartierne om en ny fordelingsmodel.
Samtidig tror jeg, at der på nuværende tidspunkt - efter et meget langt og kompliceret procesforløb - bedst kan skabes en politisk enighed, hvis universiteterne kan
præsentere en fælles model eller et fælles principgrundlag.
AC kom med afholdelsen af konferencen den 24. september 2008 til at spille en aktiv rolle i forhold til både ministeriets og universiteternes drøftelser af en eventuel
ny model. I naturlig forlængelse heraf vil vi i AC gerne komme med inspiration til
eventuelle fornyede drøftelser om en fremtidig ny fordelingsmodel.”
Vedlagt henvendelsen var et notat med en redegørelse for otte hovedprincipper,
som AC finder centrale i forhold til en ny model til fordeling af universiteternes basismidler. Se notatet her

