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Finanslovsforslag uden de store overraskelser
Regeringen har leveret et finanslovsudspil uden de store overraskelser: De fleste
penge til aktiviteter i 2009 er allerede fordelt i forbindelse med tidligere politiske aftaler. Og der hvor der er midler at fordele, til fx globalisering og kvalitetsreform,
holder regeringen kortene tæt til kroppen indtil efterårets forhandlinger går i gang.
Dog er det et mindre fint træk af regeringen, at den ikke finder behov for at holde
sit løfte til universiteterne om i 2009 at få tilbageført den tvungne opsparing på 1
pct. som blev påført universiteterne ved FL08. På foranledning af Dansk Folkeparti
blev aftalen ellers, at de opsparede midler skulle tilbageføres til sektoren i 2009.
Regeringen modererer nu dette løfte, idet den tvungne opsparing godt nok udbetales som et kapitalindskud til universiteterne, men således, at universiteterne først
kan disponere over midlerne fra 2011. AC finder, at regeringens manøvre ikke er i
overensstemmelse med den finanslovsaftale der blev indgået med Dansk Folkeparti
i februar 2008.
Forskning
På forskningsområdet mangler vi svar på det afgørende spørgsmål: Hvordan vil regeringen fordele reserverne i globaliseringspuljen på godt 1 mia. kr. i 2009?
Regeringen vil først fremlægge sit forslag til fordeling, når videnskabsministeren
mødes med forligspartierne i løbet af efteråret – og måske vedrører hans forslag
kun 2009. Men over de næste fire år er der i globaliseringspuljen ufordelte midler
på i alt 13,5 mia. kr. til forskning og udvikling, så det er ikke bare småpenge, der
kan fordeles hist og pist, efter hvordan de politiske vinde blæser aktuelt.
AC finder, at der er brug for et sæt holdbare principper for fordelingen. Principper
som over en årrække kan sikre balance mellem konkurrencemidlerne og de basismidler, som sikrer langsigtet soliditet i dansk forskning og økonomisk selvstændighed og handlefrihed til universiteterne.
Uddannelse
Heller ikke på uddannelsesområdet er der tale om egentlige nyheder og også her
må udmøntningen af globaliseringspuljens midler til uddannelsesinitiativerne afvente efterårets forhandlinger. AC støtter Socialdemokratiets forslag om, at nogle af de
midler, der er afsat i Globaliseringspuljen til udvidelse af undervisningskapaciteten
bliver udløst til at afhjælpe nogle af de økonomiske problemer, der kan forventes at
opstå på universiteterne og professionshøjskolerne som følge af det faldende optag
i sommeren 2008.
Af konkrete tiltag kan nævnes de to nye taxameterbonusordninger – bachelorbonus
og kandidatbonus, der igangsættes i 2009. Udløsning af de to bonuser bliver betin-

get af de studerendes studietid. Samtidig afsluttes den hidtidige bachelorbonusordning, der var uafhængig af studietid.
Ligeledes indføres elitetaksten fra 2009. Beløbet bliver på 30.000 kr. pr årsstuderende på en godkendt eliteuddannelse. Beløbet udbetales som et tillæg og er uafhængigt af uddannelsens ordinære takstniveau.
Blandt de positive initiativer kan nævnes en række forbedringer til SU-modtagere,
som følge af et bredt politisk forlig fra foråret 2008 med blandt andet en forhøjelse
af fribeløbet og SU-tillæg til forsørgere. Ligeledes skal fremhæves taxameterløftet
til hhx-uddannelserne som startede ved sidste års finanslov og som fortsætter frem
til 2012 med henblik på at udligne forskellen til det almene gymnasiums undervisningstilskud.
Erhvervsph.d.’ere i den offentlige sektor
Det indgik i regeringsgrundlaget fra 2007, at erhvervsph.d.-ordningen skulle udvides fra 2009 til også at omfatte den offentlige sektor. Dette løfte kan desværre ikke
genfindes i finanslovsforslaget, hvor der ikke er afsat ekstra midler til tilskud til erhvervsph.d’ere i den offentlige sektor.
AC har derfor en stærk forventning om, at der i regeringens kommende forslag til
anvendelse af globaliseringsmidlerne vil indgå, at der skal afsættes penge til tilskud
i forbindelse med ansættelse af erhvervsph.d’ere i den offentlige sektor.
Kvalitetsreform
I finanslovsforslaget er der for 2009 afsat knapt 1,6 mia. kr. til at gennemføre initiativerne i trepartsaftalen fra 2007 – herunder de midler som er aftalt afsat ved
OK08 til bl.a. kompetenceudvikling og seniorpolitisk indsats.
Dermed er der ca. 2 mia. kr. tilbage i kvalitetspuljen til udmøntning i perioden
2009-2011, heraf 100 mio. kr. for 2009. Men også her venter regeringen med at
præsentere sine forslag til senere på efteråret.
I kvalitetsreformen indgår også i forlængelse af trepartsaftalerne et afbureakratiseringsprogram på de centrale velfærdsområder. Ifølge regeringen skal programmet
indeholde konkrete mål for indsatsen og følge forpligtende handlingsplaner, men de
præsenteres først medio 2009.
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