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Finansiering af Uddannelse   1 

Danmark er et land, der lever af højtuddannet arbejdskraft, hvor investeringer i uddannelse, er en 2 

investering i fremtiden. Nedskæringer derpå er derfor en direkte hindring for samfundets 3 

mulighed for, at udvikle sig og skabe velstand og velfærd. Et løft på uddannelsesfinansieringen skal 4 

sikre, at alle aktiviteter på alle uddannelsesinstitutioner er tilstrækkeligt finansierede, så både 5 

uddannelserne og øvrige aktiviteter; såsom forskning, formidling og myndighedsbetjening har 6 

holdbar økonomisk ballast.  7 

Finansieringsformer 8 

Finansieringen af uddannelse består af basisstilskud og taxametertilskud. Basismidlerne går til 9 

løbende gennemførelse af institutionernes grundlæggende forskningsaktiviteter, som udgør 10 

grundstammen i de ressourcer, som universiteterne har til rådighed til forskningsaktivitet. Af 11 

taxametertilskuddet modtager universitetet et fast tilskud for hver studerende, der består 12 

eksamen. Eksamenerne opgøres i ECTS-værdier, der tælles sammen og omregnes til 13 

studenterårsværk (STÅ). Taxametersystemet tildeler tilskud pr. STÅ ud fra de enkelte uddannelses 14 

takstmæssige indplacering. Derudover modtager universiteterne den såkaldte 15 

færdiggørelsesbonus samt tilskud til udvekslingsstuderende. Universiteterne kan også modtage 16 

økonomiske midler igennem: Ekstern finansiering, herunder gennem private fonde og 17 

virksomheder. 18 

Basismidler  19 

Fordelingsprincipperne for basismidlerne bygger på historiske beslutninger og 20 

incitamentsprincipper. Fordelingen af basismidler ligger på nuværende tidspunkt på en sådan 21 

måde, at nogle uddannelsesinstitutioner prioriteres fordelagtigt - samtidig er denne fordeling 22 

vanskelig at gennemskue grundet dets kompleksitet og vægtningskriterier. På nuværende  23 
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tidspunkt er fordelingen af basismidler skæv. Historik fylder alt for meget i tildelingen af disse, og 24 

hvor en alt for lille del bliver fordelt på baggrund at incitamenter, blandt andet højere kvalitet. 25 

I Aalborg benyttes problembaseret læring (PBL), hvilket giver øget omkostninger i form af 26 

vejledere til hver projektgruppe og grupperum. Det kræver derfor flere midler for at opretholde 27 

kvalitet i forhold til PBL, og sikre at der fortsat vil være ressourcer til at projektgrupperne, så de 28 

kan modtage kvalificeret vejledning. Det er derfor vigtigt at modellen for basismidler ændres så 29 

den tilgodeser brugen af PBL-modellen.  30 

Som det ser ud nu, med de basismidler Aalborg Universitet modtager, kan det medfører en intern 31 

kamp mellem forskere og studerende. Vi mener ikke, at universitetet skal presses til at prioriterer 32 

mellem forskning og undervisning, de studerende eller forskerne, men at prioriteringen af 33 

områderne bør følges ad, så vi kan opretholde et godt studiemiljø med uddannelser og forskning i 34 

verdensklasse.    35 

Studentersamfundet mener derfor:  36 

 At der bør tilføres flere økonomiske ressourcer, så vi kan få et særligt PBL-løft. 37 

 At midlerne skal følge den undervisningsform der er i uddannelsen, eksempelvis er PBL 38 

mere økonomisk krævende end klassiske forelæsnings undervisning. 39 

 At fordelingen af basismidler bør revurderes, så fordelingsnøglen bliver gennemsigtig og 40 

baseret på nutidens samfund. 41 

 At de studerende og forskere ikke skal konkurrere om basismidler.  42 

Uddannelsestilskud 43 

STÅ-taxameter  44 

Taxametersystemet bør gentænkes. De nuværende takster er utilstrækkelige til at give 45 

institutionerne økonomisk råderum til at sikre en ordentlig uddannelseskvalitet. Især de laveste 46 

taxametertakster er ikke svarende til uddannelsernes behov, og giver hverken plads til 47 
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tilstrækkelige mængder undervisning eller til moderne undervisningsformer. Der er således behov 48 

for midler til, at have tilstrækkeligt med undervisere og fysiske rammer med plads til 49 

gruppearbejde jf. PBL-modellen. Desuden medfører taksterne og den måde hvorpå den enkelte 50 

uddannelsestakst fastsættes, at uddannelsesinstitutionerne mange steder indretter 51 

uddannelsernes indhold efter at få højest mulige takst, så frem det giver mening,   52 

Taxametersystemet må aldrig få de studerende hurtigere igennem deres uddannelse, på 53 

bekostning af faglighed. Finansieringsmodellen må ikke føre til, at der sænkes på kvaliteten af 54 

uddannelserne, eller at universiteterne sænker kravene for gennemførelse. Der skal være plads til 55 

at dimittenderne har mulighed for at fordybe sig og få en grundlæggende faglig ballast og samtidig 56 

have erhvervsmæssige kompetencer.   57 

Studentersamfundet mener derfor:  58 

 At der bør ske et generelt løft i taksterne, så det bliver muligt at drive uddannelse af 59 

højeste kvalitet. 60 

 At de studerendes mulighed for en grundlæggende faglighed og erhvervsmæssige 61 

kompetencer ikke må begrænses af taxametersystemet. 62 

 At hvis der skal være konkurrence på midlerne mellem universiteterne skal det føre til 63 

højere kvalitet på uddannelserne – ikke en forringelse. 64 

Ekstern finansiering    65 

Den grundlæggende finansiering af universitet skal forekomme gennem statstilskud. Universitetet 66 

må aldrig være afhængig af ekstern finansiering. Derfor skal den finansiering som gives af staten 67 

være tilstrækkelig, til at dække de udgifter der forekommer ved at drive et universitet. Den 68 

eksterne finansiering der modtages til forskningsprojekter er velset, så længe den dækker alle 69 

omkostninger heraf og passende overhead.  70 

Studentersamfundet mener derfor: 71 



 

Studentersamfundet v/ Aalborg 
universitet 

  

Fibigerstræde 15 

DK-9220 Aalborg Ø 

www.studentersamfundet.dk 

Telefon:  +45 9940 8013 

Fax: +45 9815 9494 

info@studentersamfundet.aau.dk 

 
 

Ordfører 
(+45) 2895 9190 

politik@studentersamfundet.aau.dk 

 

 

 At staten skal give tilstrækkelige økonomiske midler, så universitetet ikke er afhængig af 72 

ekstern finansiering.  73 

 At den eksterne finansiering der modtages til forskningsprojekter er velset, så længe den 74 

har et passende overhead. 75 

 76 

Vedtaget på Studenterforum mandag d. 4. april 2017.  77 


