Bilag: Kontingent udvidet forklaring
Baggrund
Hvert år opdaterer Danmarks Statistik antallet af studerende på hver uddannelsesinstitution i
Danmark. De tal bruger vi til to ting 1) at beregne hver medlemsorganisations stemmetal til
Politikkonference og 2) at fastsætte det årlige kontingent hver medlemsorganisation betaler til
DSF. Kontingent- og stemmenøglerne er afgjort ved en ret kompliceret funktion, der niveauinddeler
stemmer og kontingentsatser på en kompleks, ikke-lineær vis, samtidig med at den løbende
regulerer kontingentsatserne for inflation.
Vi har opdateret antallet af studerende i begge nøgler hvert år. For stemmetallene betyder det, at
antallet af studerende per. 1 oktober 2016 trådte i kraft til Politikkonferencen i efteråret 2017.
Forskydningen skyldes at tallene først bliver offentliggjort fra året efter de er gældende. For
kontingentnøglen gælder det, at antallet af studerende per 1. oktober 2016 afgør
kontingentopkrævningen for 2018, altså førstkommende budgetår efter offentliggørelsen.
Danmarks Statistik har imidlertid ændret på opgørelsen over studerende. Tallene fra 1. oktober
2016 inkluderer ikke Ph.d. studerende, hvad de ellers traditionelt set har gjort. Det betyder, at der
er et pludseligt fald i antallet at studerende på hver uddannelsesinstitution, som opgjort det sted i
Danmarks Statistik, som den nuværende stemme- og kontingentnøgle henviser til. Der har også,
for første gang siden vedtagelsen af den nuværende kontingentnøgle, været et reelt fald i antallet
af studerende på uddannelserne. Ændringen i opgørelsesformen svarer til 2/3 af det samlede fald i
studenterantallet. Faldet fordeler sig på en måde, der ikke skaber væsentlige forskydninger i
stemmefordelingen eller den relative andel af kontingentet, medlemsorganisationerne betaler, i
forhold til 2017 (dette vil blive uddybet med tal og grafer senere i bilaget).
Forslaget
Landforum indstillede d. 1. oktober, at generalforsamlingen d. 5. november skulle fastfryse
kontingentet indtil 2019, hvor der skulle fastlægges en ny nøgle, der kunne imødekomme
fremtidige reelle ændringer i fordelingen af studerende mellem uddannelsesinstitutionerne. Dette
for at sikre, at fremtidige udviklinger i studentertal bliver reflekteret i hver medlemsorganisations
fordeling af kontingentet fra budgetåret 2020.
Imidlertid ønskede generalforsamlingen ikke at behandle forslaget. En mailafstemning blandt
Landsforum, afviklet i dagene efter generalforsamlingen, besluttede i stedet at behandle forslaget
på næstkommende Politikkonference i foråret 2018. Det nærværende bilag orienterer Landsforum
om implikationer, hvis forslaget bliver vedtaget eller ikke bliver vedtaget, ligesom det
kontekstualiserer nogle af de spørgsmål, der har været rejst under tidligere behandlinger af
forslaget.
Hvad betyder det for stemmetallet, hvis PK vedtager / ikke vedtager forslaget?
Faldet med de nye DST-tal går fra 174.247 til 157.997 studerende. Det betyder, at det samlede
stemmetal falder fra 178 til 168. Fordelingen af stemmetal mellem medlemsorganisationerne ser
således ud:

Medlemsorganisation
Danmarks Tekniske Universitet
Designskolen Kolding
Det Fynske kunstakademi
Det Jyske Musikkonservatorium
Det kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi – billedkunst
Copenhagen Business School (CBS)
IT-universitetet i København
(KADK)
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Arkitektskolen Aarhus
VIA University College, Campus Horsens
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Grafisk kan ændringen illustreres ved hjælp af to diagrammer:

2016: 178 stemmer
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Det Fynske kunstakademi
Det Jyske Musikkonservatorium
Det kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi – billedkunst
Copenhagen Business School (CBS)
IT-universitetet i København
(KADK)
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Arkitektskolen Aarhus
VIA University College, Campus Horsens

2017: 168 stemmer
Danmarks Tekniske Universitet
Designskolen Kolding
Det Fynske kunstakademi
Det Jyske Musikkonservatorium
Det kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi – billedkunst
Copenhagen Business School (CBS)
IT-universitetet i København
(KADK)
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Arkitektskolen Aarhus
VIA University College, Campus Horsens

Stemmetallet ændres ikke på grundlag af forslaget om fastfrysning af kontingent og er dermed det
samme, om forslaget bliver vedtaget eller ej. Som ses af tabellen, sker der ikke nogen stor
forskydning i magtfordelingen i DSF, men det kunne der potentielt komme af en fremtidig udvikling
i studenterantallet på uddannelsesinstitutionerne. Det bør derfor indgå i overvejelserne for den ny
kontingentnøgle, som LF besluttede at behandle i 2019, at kontingentet også fremover knyttes til
stemmenøglen, så der er en sammenhæng mellem antallet af studerende og både 1) hvor stort
kontingent man betaler samt 2) hvor stor ens politiske magt er.
Hvad betyder det for kontingentet, hvis forslaget bliver vedtaget/ ikke vedtaget?
Hvis forslaget bliver vedtaget på Politikkonferencen i foråret 2018, betyder det, at hver
medlemsorganisation betaler det samme beløb i kontingent som nu, blot at det i budgetårene
2018-2019 ikke justeres på grundlag af ændringer i antal studerende, men stadigvæk
inflationsreguleres. I den tid vil man lave en ny kontingentnøgle, der benytter antallet af studerende
fra 2018 og træder i kraft fra og med budgetåret 20120
Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil det samlede kontingent falde 52.867 kr. i 2018 selvom
hverken DSF’s eller medlemsorganisationernes arbejde eller antal af studerende, vi effektivt
repræsenterer, har ændret sig væsentligt. Landsforum vel dermed skulle forholde sig til, hvor i
budgettet de vil skære de penge.
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Opstillet grafisk ser forskellen på de to scenarier således ud; hver medlemsorganisations bidrag ud
af det samlede kontingent:
Danmarks Tekniske Universitet
Designskolen Kolding
Det Fynske kunstakademi
Det Jyske Musikkonservatorium
Det kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Danske Kunstakademi –
billedkunst
Copenhagen Business School (CBS)
IT-universitetet i København
Det Kongelige Danske Kunstakademis
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
(KADK)
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Arkitektskolen Aarhus
VIA University College, Campus Horsens

Forslaget falder: 673.941 kroner

På LF-mødet 9. december skal LF vedtage et budget for 2018, som de baserer på deres bedste
gæt på, hvad PK vil vælge at gøre. Efter behandlingen af forslaget på Politikkonferencen i foråret
2018, skal Landsforum håndtere eventuelle ændringer af budgettet, der måtte blive nødvendige,
såfremt PK beslutter noget andet, end der er gættet på i budgettet. Derudover bør Landsforum
2018 følge op på indstilling fra LF-mødet 1. oktober om at udvikle en ny nøgle til beslutning på PK i
foråret 2019, der sikrer sammenhæng mellem studentertallet fra 2018 og frem og de herudfra
beregnede stemmetal og kontingenter.
I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte sekretariatsleder Toke Dahler på toke@dsfnet.dk
eller på telefon 22 17 97 19, hvis I har opklarende spørgsmål.

Forslaget vedtages: 726.809 kroner
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