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Finanslov 2011 
 

Uddannelse og forskning får  

sparekniven 
 

Udmøntningen af regeringens såkaldte genopretningsplan i finansloven for 2011 viser, at der 

skal spares over 5 mia. kr. på forskning og uddannelse frem til 2013. Oven i denne genop-

retningsplan måtte forskning og uddannelse ”bøde” med ekstra 735 mio. kr. i 2011 i den net-

op indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Da netop forskning og 

uddannelse er to helt centrale vækstmotorer, starter regeringen reelt sin vækstdagsorden 

med at skyde sig selv i foden.   

 
af direktør Lars Andersen 12. november 2010 

og chefanalytiker Martin Madsen 

Analysens hovedkonklusioner 

 

 

 

 87 procent af de specifikke besparelser i regeringens såkaldte genopretningsplan ram-
mer uddannelse og forskning. 
 

 Udover de specifikke besparelser rammes uddannelse og forskning også af generelle 
besparelser på op til 1 mia. kr. frem til 2013. Det svarer 55 procent af de generelle be-
sparelser i staten. 
 

 Selvom regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse i 2015, er milevidt fra at blive opfyldt, rammes netop ungdomsud-
dannelserne af besparelser på over 750 mio. kr. allerede til næste år. 

 

 

 

Kontakt 

Direktør 

Lars Andersen 

Tlf. 33 55 77 10 

Mobil 40 25 18 34 

la@ae.dk 

Kommunikationsmedarbejder 

Mikkel Harboe 

Tlf. 33 55 77 28 

Mobil 28 36 87 50  

mh@ae.dk 

  



Finanslov 2011 
sparekniven 

  2 

Finanslov 2011: Store besparelser på forskning og uddannelse 

Finanslovsaftalen for 2011 og VKO’s genopretningsaftale indeholder store besparelser på ud-

dannelse og forskning de kommende år. Dels er der en række specifikke besparelser, dvs. be-

sparelser der er sat præcis etikette på, dels er der de generelle besparelser, hvor statens drifts-

udgifter skal skæres ned med 1½ procent frem til 2013. Da en stor del af statens driftsudgifter 

udgøres af forskning og uddannelse, rammes forskning og uddannelse både af de specifikke 

besparelser og af de generelle statslige besparelser. 

 

Af tabel 1 fremgår det, at uddannelses- og forskningsbesparelserne beløber sig til 2,6 mia. kr. i 

2011 stigende til i størrelsesorden 5,1 til 5,8 mia. kr. i 2013. De specifikke besparelser tegner 

sig for 3,8 mia. kr. i 2013, mens de generelle besparelser vil ramme forskning og uddannelse 

med knap 1 mia. kr. Dertil kommer nye besparelser i den netop vedtagne finanslov for 2011 

samt besparelser fra tidligere års aftaler på uddannelsesområdet. Endelig er der besparelser 

som følge af de såkaldte dispositionsbegrænsende cirkulærer. Det uddybes nedenfor. 

 

Tabel 1. Besparelser på uddannelse og forskning 2011-13, mio. kr. 

 2011 2013 

1. Specifikke besparelser på uddannelse og forskning i alt  1.002 3.825 

   - Uddannelse  1.002 2.063 

   - Forskning  0 1.762 

2. Generelle besparelser på forskning og uddannelse  338 875 

3. Besparelser som følge af Finanslovsaftale 2011 735 0-735 

4. Besparelser som følge af tidligere aftaler på uddannelsesområdet 154 266 

5. Besparelser som følge af de dispositionsbegrænsende cirkulærer 

(30.06.10) 
390 0 

6. Besparelser i alt på uddannelse og forskning (1.+2.+3.+4.+5.)  2.619 5.082 - 5.817 

Kilde: AE pba. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, maj 2010 side 10 tabel 2, Finanslovs-

forslaget for 2010 og 2011, Finanslovsaftalen for 2011 presseresumeer side 13, Undervisningsministeriets hjemmeside "Generelle be-

sparelser på alle uddannelsesinstitutioner fra 2011 og frem", Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling "Notat om de kommende 

års forskningsbevillinger og genopretningsaftalen"  8. juni 2010 tabel 3 og Undervisningsministeriet ”Notat om  dispositionsbegrænsende 

cirkulærer” 30. juni. 2010. 

 
Specifikke og generelle besparelser 

Forskning og uddannelse tegner sig for 88 procent af de specifikke besparelser i staten1 og 55 

procent af de generelle besparelser i staten. Når uddannelse og forskning rammes så hårdt, 

skyldes det blandt andet, at uddannelse og forskning udgør en stor andel af de statslige drifts-

udgifter. Men det skyldes også, at besparelserne på uddannelse og forskning er større end de 

1½ procent frem til 2013, som ellers er meldt ud som den generelle besparelse.  

 

De 1½ procent, der skal spares, dækker alle de statslige driftsudgifter. Men da visse områder er 

friholdt – bl.a. Forsvarskommandoen – må de resterende områder – herunder uddannelse og 

forskning – spare ekstra for at nå den generelle besparelse på 1½ procent. Konkret betyder det, 

at sparekravet til undervisning og forskning ikke er 1½ procent frem til 2013, men derimod 1,9 

procent. Det svarer til et ekstra sparekrav på ca. 200 mio. kr.   

 

                                                      
1
 Jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, maj 2010 side 10 tabel 2, hvor de samlede speci-

fikke besparelser opgøres til 4.352 mio. kr. 

http://www.fm.dk/Publikationer/2010/~/media/Publikationer/Imported/2010/Aftale%20om%20genopretning%20af%20dansk%20oekonomi

/Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_web.ashx 

http://www.fm.dk/Publikationer/2010/~/media/Publikationer/Imported/2010/Aftale%20om%20genopretning%20af%20dansk%20oekonomi/Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_web.ashx
http://www.fm.dk/Publikationer/2010/~/media/Publikationer/Imported/2010/Aftale%20om%20genopretning%20af%20dansk%20oekonomi/Aftale_om_genopretning_af_dansk_oekonomi_web.ashx
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Finanslovsaftale 2011 

Disse store besparelser viste sig ikke engang at være nok. For i den netop indgåede aftale om 

finansloven for 2011 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at spare yderligere 510 mio. kr. på 

uddannelse og 225 mio. kr. på forskning i 2011, dvs. tilsammen 735 mio. kr.2 Det aftaltes yderli-

gere, at merudgifter til uddannelse i 2012 og 2013 skal finansieres af midler i globaliseringspul-

jen. Det betyder reelt fortsatte besparelser på uddannelse og forskning, hvis det høje aktivitets-

niveau på uddannelsesområdet fortsætter.   

 

Tidligere finanslovsaftaler med besparelser, der også ligger i 2011-13 

Udover disse nye besparelser på Finansloven for 2011 rammes uddannelse af sparekrav fra tid-

ligere finanslovsaftaler, bl.a. finanslovsaftalen fra 2008 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og 

Ny Alliance (nu Liberal Alliance), hvor besparelser på ungdomsuddannelserne skulle finansiere 

øgede bevillinger til Kriminalforsorgen – primært fængsler. Disse tidligere aftaler rammer ud-

dannelsesområdet med ekstra besparelser på ca. 180 mio. kr. i 2011 stigende til 270 mio. kr. i 

2013. Effekten af disse aftaler fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2. Besparelser på uddannelse som følge af tidligere aftaler, mio. kr. 

 2011 2012 2013 

IT 49 82 132 

Administrative fællesskaber 42 42 42 

VEU-administration 15 28 28 

Indkøb 32 47 47 

SU-administration 17 17 17 

Sum 154 216 266 

Kilde: AE på baggrund af Finanslovsforslag 2010 og 2011.   

 

Dispositionsbegrænsende cirkulærer 

I 2011 rammes uddannelsesområdet af yderligere besparelser på 390 mio. kr. som følge af de 

dispositionsbegrænsende cirkulærer, Finansministeren udsendte den 30. juni 2010. Cirkulærer-

ne er en konsekvens af regeringens forsøg på at begrænse de statslige udgifter med ca. 1 pro-

cent allerede i 2010. 

Men da næsten alle uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet er selvejende ta-

xameterstyrede institutioner, kan pengene først tages fra institutionerne i 2011. Det sker dog al-

lerede i januar/februar 2011.  

 

Da ungdomsuddannelserne er taxameterstyrede, har de dog ingen muligheder for at lade udgif-

terne ”løbe løbsk”. Hvis udgifterne her er steget mere end ventet, skyldes det således, at flere 

unge uddanner sig, eller at ungdomsuddannelserne er blevet bedre til at reducere frafaldet. I 

stedet for en præmie for denne gode udvikling, får uddannelsesinstitutionerne altså en ”bøde” 

på næsten 400 mio. kr., som skal betales i starten af 2011.  

 

                                                      
2
 Det fremgår af Finanslovsaftalen for 2011 presseresumeer side 13, jf.  

http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/finanslovsaftaler%202011/res

umeer_finanslovsaftale_2011.ashx 

 

http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/finanslovsaftaler%202011/resumeer_finanslovsaftale_2011.ashx
http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/11/finanslovsaftaler%202011/resumeer_finanslovsaftale_2011.ashx
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Ungdomsuddannelserne får kniven: Skal spare 750 millioner i 2011 

Regeringens 2015-målsætning om, at 95 procent af de unge skal færdiggøre en ungdomsud-

dannelse, er meget langt fra at blive realiseret. Som det fremgår af figur 1, viser de seneste tal, 

at næsten hver femte ung ikke får en ungdomsuddannelse, inden de bliver ca. 41 år. Og situati-

onen er ikke blevet bedre de seneste år. Sammenlignet med starten af det nye årtusinde er det 

faktisk blevet værre. Selv i 1995 var der en større andel unge, der fik en ungdomsuddannelse, 

end der er i dag.  

 

 Figur 1. Andel unge uden ungdomsuddannelse, 25 år efter folkeskolen 

 

Anm.: Figuren viser andelen af en ungdomsårgang, der ikke har fået en ungdomsuddannelse 25 år efter folkeskolen, dvs. når de unge er 

ca. 41 år.   
Kilde: AE på baggrund af tal fra Profilmodellen, Undervisningsministeriet (2010).  

 

På trods af disse kæmpe udfordringer kommer netop ungdomsuddannelserne til at yde et stort 

bidrag til de besparelser, regeringen har lagt op til frem til 2013. Allerede til næste år skal ung-

domsuddannelserne således spare 750 mio. kr., svarende til 4,9 procent. I 2013 udgør bespa-

relserne på ungdomsuddannelser mellem ca. 700 og 950 mio. kr. afhængigt af om globalise-

ringspuljen er stor nok til at kunne finansiere de fremtidige udgifter til uddannelse.  

 

Besparelser på de enkelte ungdomsuddannelser fremgår af tabel 3. 

  

Tabel 3. Besparelser på ungdomsuddannelser, mio. kr. 

 2011 2013 

Merkantile uddannelser 99 122 - 140 

Tekniske uddannelser 233 341 - 413 

Hhx og Htx 135 83 - 125 

Stx og Hf 277 149 - 257 

Sum 754 695 - 949 

Besparelse i procent 4,9 4,5 - 6,1 

Anm: Besparelserne er beregnet som forskellen mellem budgetterede udgifter og udgifterne, hvis enhedsudgiften pr. elev var uændret. I 

beregningen er Hhx, Htx, Stx og Hf beregnet hver for sig. Intervallet i 2013 skyldes usikkerheden om hvorvidt globaliseringspuljen er stor 

nok til at finansiere de fremtidige udgifter til uddannelse 
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Kilde: AE pba. Finanslovsforslaget for 2011, Finanslovaftalen for 2011 og Finansministerens dispositionsbegrænsningscirkulære af 30. 

juni 2010. 

Tabel 4 viser udviklingen i undervisningstaxametrene for de forskellige ungdomsuddannelser 

frem til 2013. Som det fremgår af tabellen, falder taxametrene med 2 – 3½ procent frem til 2013 

for de gymnasiale uddannelser, mens faldet for erhvervsuddannelserne udgør mellem 6 og 14 

procent frem til 2013. 

 

Tabel 4. Udviklingen i undervisningstaxametre i fht. 2010, procent 

 2011 2013 

Gymnasiale uddannelser:   

Stx -2,2 -2,0 til -3,5 

Hhx og Htx -2,3 -2,0 til -3,5 

Erhvervsuddannelser:   

Teknisk grundforløb -3,6 -11,1 til -12,6 

Merkantilt grundforløb -4,1 -12,8 til -14,3 

Teknisk hovedforløb -3,0 -5,2 til -6,7 

Merkantilt hovedforløb -4,2 -8,1 til -9,6 

Sosu hovedforløb -3,6 -6,4 til -7,9 

Kilde: AE på baggrund af orienteringsbreve til ungdomsuddannelsesinstitutionerne 

 

 


	20101115_Dansk_vaekstmotor_loeber_toer_for_braendstof_2010_39_forside.pdf
	20101115_Dansk_vaekstmotor_loeber_toer_for_braendstof_2010_39.pdf

