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1. Sammenfatning - finansie-
ring af videregående uddan-
nelsesinstitutioner i andre 
lande 

- Analyse af bevillingssystemer i Norge, Sverige, Finland og Nederlandene  

1.1 Indledning 

Det danske bevillingssystem for finansiering af de videregående uddannelsesinstitutioner sam-

menlignes i denne rapport med systemerne i hhv. Norge, Sverige, Nederlandene og Finland. En 

uddybning af de enkelte landes bevillingssystemer fremgår af afsnit 2-5.  

 Landebeskrivelserne tager afsæt i besøg foretaget i 2014 med de relevante ministerier. 

Besøgene er endvidere suppleret med data og informationer fra de respektive lande. Rapporten 

omhandler følgende emner: 

 

- Institutions- og uddannelseslandskabet 

- Bevillingssystemet 

- Dimensionering 

- Øvrig styring af institutionerne, herunder anvendelse af udviklingskontrakter. 

 

 Med sammenligningen søges beskrevet fordele og ulemper i landenes bevillingssystemer 

med fokus på kvalitet, budgetsikkerhed og incitamentsstyring. Det er centrale emner, som berø-

rer såvel den interne institutionsdrift, som statens overordnede styringsbehov i forhold til øko-

nomi og understøttelse af centrale politiske målsætninger. Fordele og ulemper vurderes i forhold 

til strukturen i landenes bevillingssystemer, dvs. omfanget af: 

 

- Faste bevillinger kontra resultatbaserede bevillinger 

- Resultatbaserede bevillinger – med eller uden loft 

- Fordelingsparametre 

- Kvalitetsinitiativer i bevillingssystemet i øvrigt 

 

 Herudover vurderes hvorvidt valget af disse strukturer påvirker hhv. kvalitet, budgetsik-

kerhed og incitamentsstyring. 

 De udvalgte lande har på centrale områder mange lighedstræk med Danmark. Alle lande er 

fx kendetegnet ved, at en forholdsvis stor andel af befolkningen får en videregående uddannelse 
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og med undtagelse af Nederlandene - en videregående uddannelse uden egenbetaling.  Det bety-

der også, at de videregående uddannelser i stort omfang er finansieret af statslige midler. Gra-

tisprincippet i Danmark og Sverige gælder dog ikke for studerende fra lande uden for EU/EØS, 

som betaler for videregående uddannelse i Danmark. 

 Fælles for landene er endvidere, at de videregående uddannelser generelt er placeret i to 

sektorer. En universitetssektor og en sektor for professionsrettede uddannelser. I Norge er opde-

lingen mindre fast, idet sektorerne er underlagt fælles lovgivning og bevillingssystem. 

 I tabel 1 fremgår antallet af videregående uddannelsesinstitutioner i de fem lande, idet 

analysen kun omhandler universiteter og professionshøjskoler. 

 

Tabel 1: Antal videregående uddannelsesinstitutioner 

 

  Danmark Sverige Norge Holland  Finland 

Universiteter 8 16 8 18 14 

Professionshøjskoler 8* 32 25** 37 25 

*Inklusiv Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus. En række af professionshøjskolerne i de øvrige lande 

udbyder også erhvervsakademiuddannelser, hvorfor antallet af institutioner er noget højere end i Danmark, hvor 

erhvervsakademiområdet ikke er medtaget. 

** Dertil kommer 32 private højskoler, som modtager offentligt tilskud. 

 

For Sverige, Danmark og Finland er sektorerne opdelte med hver sin lovgivning og bevillingssy-

stem. I Nederlandene har universiteter og professionshøjskoler samme lovgivning.  Samtidig 

gælder, at universitetsuddannelserne er forskningsbaserede, mens de øvrige uddannelser er 

professionsrettede/anvendelsesorienteret og derfor i mindre udstrækning modtager forsknings-

bevillinger. En undtagelse fra dette er Norge, hvor både universitets- og professionsuddannelser 

er forskningsbaserede – om end universiteterne dog har en højere grad af forskningsbasering 

end professionshøjskolerne.  

 Det er ligeledes et fællestræk for de fleste af landene, at uddannelsesinstitutionerne har 

stor budgetmæssig autonomi, dvs. de modtager en samlet blokbevilling fra staten, som de frit 

disponerer inden for deres formål. Dette er dog ikke tilfældet i Sverige, hvor institutionerne 

modtager øremærkede bevillinger til forskning og uddannelse. Blokbevillingen fastsættes typisk 

på grundlag af en fast (historisk) bevilling samt en resultatbaseret bevilling, der udregnes på 

grundlag af forsknings- og uddannelsesparametre.  

 Desuden viser analysen, at det er forholdsvis forskelligt fra land til land, hvilke institutio-

ner, der ejer eller lejer deres bygninger. I Danmark og Norge lejer hovedparten af universiteterne 

bygningerne fra staten, mens de i Finland, Sverige og Nederlandene ejer bygningerne. Professi-

onshøjskolerne i Sverige og Norge lejer bygninger fra staten, mens de i Danmark, Finland og 

Nederlandene ejer bygningerne. 

1.2 Faste bevillinger kontra resultatbaserede bevillinger 

Der er forskelle i landenes anvendelse af faste kontra resultatbaserede bevillinger. Fordelingen 

har betydning i forhold til budgetsikkerhed både for staten og for de enkelte uddannelsesinstitu-

tioner. Ligeledes har fordelingen typisk også betydning for omfanget af gennemsigtighed i bevil-

lingstildelingen, økonomiske incitamenter, herunder incitamenter for øget studenteroptag og 

studiegennemførelse mv. 

 Af oversigten nedenfor fremgår landenes bevillingsmodel for universiteterne opdelt på 

faste og resultatbaserede bevillinger. Resultatbaserede bevillinger er kendetegnet ved, at uddan-

nelsesinstitutionerne hvert år får udmålt en bevilling i henhold til konkrete resulta-
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ter/parametre. I det danske bevillingssystem er særligt taxametersystemet udtryk for en resul-

tatbaseret bevilling. Modsat forskningsbevillingerne, som for de enkelte danske universiteter 

kun ændres med ca. 2 pct. årligt, med mindre der i det pågældende år udmøntes nye forsk-

ningsmidler. 

 Nye forskningsmidler til universiteterne, herunder tilbageførelse af et årligt 2 pct. omstil-

lingsbidrag, fordeles via resultater i henhold til bl.a. forskningsbibliometri og optjent taxameter-

tilskud.  De øvrige forskningsmidler videreføres uændret fra år til år og kan derfor karakteriseres 

som en fast bevilling.  For Danmark bør det dog bemærkes, at der har været en markant vækst i 

forskningsbevillingerne de sidste ca. 10 år, hvilket betyder, at næsten 50 pct. af de nuværende 

forskningsmidler på universiteterne er fordelt i henhold til resultater. Når forskningsbevillinger-

ne til universiteterne alligevel karakteriseres som faste, skyldes det, at der ikke sker en ny forde-

ling hvert år (kun for de 2 pct.), idet de nye midler typisk fordeles for flere år ad gangen, og der 

foretages ikke en genberegning ved nyt finansår.  Det samme er tilfældet for forsknings- og evi-

densmidlerne til professionshøjskolerne. Midlerne er fordelt for tre år på et fast niveau, og der er 

ikke på nuværende tidspunkt planer om en genberegning/nyfordeling af disse midler mellem 

institutionerne. 

 

Figur 1: Statslige bevillinger til universiteter fordelt på resultatbaserede og faste 

bevillinger, angivet i pct.  

 

 
 

 

 Som det fremgår af figur 1, er det danske bevillingssystem for universiteterne kendetegnet 

ved relativt mange faste bevillinger, svarende til ca. 60 pct., kun overgået af Norge med 70 pct. 

Særligt det finske bevillingssystem består af en stor resultatbaseret bevilling på 75 pct. 

 For professionshøjskolerne, som har relativt begrænsede forskningsmidler/evidensmidler, 

betyder bevillingssystemet I Danmark, at de i meget høj grad er underlagt resultatbaserede be-

villinger gennem taxameterfinansiering af uddannelse og dermed som udgangspunkt har en 

mindre budgetsikkerhed end universiteterne.  
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Figur 2: Statslige bevillinger til professionshøjskoler fordelt på resultatbaserede og 

faste bevillinger, angivet i pct. 

 

 
 

 Generelt udgør de resultatbaserede bevillinger en større andel af professionshøjskolernes 

bevillinger sammenlignet med universiteternes i alle fem lande. Dette hænger især sammen 

med, at forskningsbevillingerne i højere grad end uddannelsesbevillingerne tildeles som faste 

bevillinger.  

 Det danske bevillingssystem for uddannelse (både for professionshøjskolerne og universi-

teterne) er næsten 100 pct. baseret på resultatbaserede bevillinger. Det er bevillinger, som æn-

dres og opgøres årligt ved optælling af årets faktiske beståede eksaminer/semestre samt færdig-

gørelse af uddannelse.  

 En resultatbaseret bevilling tilskynder generelt til aktivitet og betyder også større gennem-

sigtighed i bevillingstildelingen – dvs. der er objektive og målbare forklaringer på, hvorfor en 

given institution får en konkret bevilling, eller hvorfor institution A får mere end institution B. 

Resultatbaserede bevillinger med en fast takst skaber desuden også en forudsigelighed for insti-

tutionerne i bevillingstildelingen under forudsætning af, at de bevillingsudløsende aktiviteter 

med nogenlunde sikkerhed kan forudsiges, og at der ikke er store (nedadgående) udsving fra år 

til år. Denne forudsigelighed er ikke på samme måde tilstede ved en rammebevilling, hvor aktivi-

teten bestemmer taksten. Universiteternes færdiggørelsesbonus er et eksempel på en rammebe-

villing, hvor de enkelte institutioner ikke ud fra deres aktivitet kan forudsige en bevilling, da 

denne også afhænger af de øvrige institutioners aktivitet. En rammebevilling betyder dog stor 

budgetsikkerhed for staten. 

1.3 Resultatbaserede bevillinger – med eller uden loft 

Det særlige ved det danske og det nederlandske bevillingssystem er, at årets taxameterbevilling 

for de enkelte institutioner (og dermed udgiften for staten) først kendes endeligt ved slutningen 

af året, baseret på årets faktiske uddannelsesaktivitet. Herved er der ikke en tidsforskydning 

mellem aktivitet og udbetalt tilskud, som fx kendes fra Norge. Endvidere er taxameterbevillin-

gerne aktivitetsstyret, dvs. at der ikke er fastsat en fast rammebevilling, som skal finansiere den 

samlede aktivitet, men at de samlede statslige udgifter afhænger og fastsættes på grundlag af 

aktiviteten.  
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 I Finland og Norge er bevillingerne i det pågældende år fastsat på forhånd og kan ikke æn-

dres i løbet af finansåret. I Finland er der en samlet bevillingsramme, og de enkelte institutioner 

opnår bevillinger fra rammen i forhold til deres relative performance på en række forsknings- og 

uddannelsesparametre. Herved gøres en institutions bevillinger også betinget af andre instituti-

oners performance. Dette kan umiddelbart skabe usikkerhed for institutionerne om de endelige 

bevillinger, men ikke for staten samlet. I Finland dæmpes usikkerheden for de enkelte instituti-

oner dog ved, at forsknings- og uddannelsesparametrene er baseret på et 3-årigt gennemsnit. 

Herved skal der forholdsvis meget til, før en institutions andel af bevillingsrammen ændres mar-

kant i forhold til de foregående år. 

  I Norge er det aktiviteten to år forud for det pågældende år, der udløser årets bevilling, 

hvorfor bevillingen er kendt forud for årets påbegyndelse.  

 I Sverige er der fastsat et øvre loft for taxameterrammen, som betyder, at staten har bud-

getsikkerhed i finansåret og de enkelte institutioner en fast stykpris – så længe de ikke rammer 

loftet. Loftet på taxameterbevillingerne i Sverige medfører, at institutionerne i væsentligt grad 

skal overveje, hvilke uddannelser de vil prioritere, og dermed ikke blot øge optaget inden for alle 

områder. 

 Det danske taxametersystem, hvor der ydes bevilling for meroptag gennem finansiering af 

meraktiviteten, har understøttet den tidligere regerings 60 pct.–målsætning. Systemet har sik-

ret, at stigningen i antallet af studerende (dvs. den stigende eksamensaktivitet) er fulgt af stigen-

de bevillinger. 

 I de øvrige lande (bortset fra Nederlandene) er der ikke på samme måde direkte gennem-

slag mellem meroptag og merbevilling. I Finland foretages dimensionering af output (antal fær-

diguddannede), og en merproduktion udløser ikke en merbevilling. Ligeledes er der i Sverige, 

som beskrevet ovenfor, et øvre loft på bevillingerne uanset meroptaget. I Norge ydes en ekstra 

bevilling for meroptag, men der er en forskydning på to år. Endvidere justeres den faste bevilling 

i Norge, hvis meroptaget er særligt politisk prioriteret og derfor aftalt centralt. 

 Dog har der i de seneste år – fx i Finland – været nødvendigt særskilt at bede institutioner-

ne om at løfte optaget på visse uddannelser samt at give ekstraordinær bevilling hertil. For peri-

oden 2014-2015 øges optaget fx i Finland på en række sundheds- og pædagogiske uddannelser 

med ca. 3.000 studerende, og der gives en merbevilling, svarende til ca. 45.000 kr. årligt pr. 

studerende. 

 Af figur 3 nedenfor fremgår udviklingen i studenterbestanden i de fem lande siden 2003. 

Som det fremgår, har Danmark den største stigning i bestanden på over 35 pct. siden 2003 og 

Finland den laveste vækst. En af forklaringerne på udviklingen kan være, at det danske taxame-

tersystem i højere grad kan understøtte stigende optag og studieaktivitet, omend der kan være 

andre forklarende faktorer på stigningen i studenterstanden, som fx den demografiske udvikling 

og den tidligere danske regeringens initiativer for netop at øge optaget, således at 60 pct. af en 

årgang får en videregående uddannelse. Det fremgår endvidere af figuren, at de lande, der ope-

rerer med et loft for bevillingerne (Finland, Sverige og Norge) ikke har oplevet den samme stig-

ning i aktiviteten som Danmark i perioden. 
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Figur 3: Udvikling i studenterbestand, indeks 

 

 
Kilde: Indeks beregnet på baggrund af Eurostat, samt for Nederlandene år 2010-2011: Key Figures 2008-2012 - 

Education, Culture and Science, Ministry of Education, Culture and Science 
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 Tabel 2 viser, at der en klar tendens til, at der i alle landene anvendes outputbaserede pa-

rametre som fx antal dimittender, beståede eksaminer, færdiguddannede ph.d. -er, omfang af 

eksterne forskningsmidler samt bibliometri. Det er samtidig parametre, som generelt understøt-

ter centrale politiske målsætninger, som fx at flere skal have en uddannelse gennem øget optag 

og studiegennemførelse samt øget forskningsvolumen. Disse målsætninger har været særligt 

prioriteret i Danmark, hvor der i de øvrige lande særligt har været fokus på gennemførelse og 

herunder mindre frafald. 

 Det samlede billede viser, at der er mange ligheder mellem de fem lande for anvendelse af 

konkrete fordelingsparametre. Dog adskiller ”bestand” sig væsentligt fra de øvrige. Bestand er 

udtryk for input og anvendes i Sverige og Nederlandene. I Nederlandene er man netop begyndt 

at fordele en højere andel af bevillingerne baseret på bestand eller antallet af tilstedeværende 

studerende, til gengæld for færre midler baseret på antal dimittender. Ændringen forklares bl.a. 

med, at bevillingssystemet i stigende grad har været kritiseret for at være for outputfokuseret 

uden at skelne til kvaliteten af de færdiguddannede. Omvendt kan der argumenteres for, at der 

ved anvendelse af bestand slet ikke tages højde for kvalitet, da de økonomiske incitamenter her-

ved er uafhængige af, om uddannelsesinstitutionen overhovedet fører de studerende til studie-

gennemførelse. 

 Bevillingssystemernes fokus på output har ført til kvalitetsdiskussioner i alle fem lande, 

idet systemerne umiddelbart vægter kvantitet.  

 I et system med STÅ-taxameter kan det anføres, at systemet kan have modsatrettede effek-

ter på kvaliteten i undervisningen, idet systemet isoleret set giver institutionerne incitament til 

både at: 

 

 Sikre høj kvalitet i undervisningen, da dette øger sandsynligheden for, at de studerende 

består de enkelte fag og andre studerende har lyst til at søge optagelse på institutionen. 

 Sænke kravene til eksamen, da dette ligeledes øger sandsynligheden for, at de stude-

rende består.  

Det er dog vigtigt at understrege, at taxametersystemet ikke står alene og blandt andet skal 

ses i sammenhæng med akkreditering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner, samt f.eks. 

anvendelse af ekstern censur. 

 Taxametersystemet kan også – isoleret set - tilskynde til, at uddannelsesinstitutionerne i 

højere grad fokuserer midlerne til flere studerende frem for at øge undervisningsomfanget og 

kvaliteten af undervisningen for de eksisterende studerende. I det omfang, at studerende søger 

mod uddannelser med god kvalitet vil det dog give institutionerne et incitament til at øge kvali-

teten. Denne effekt hvor den studerende vælger uddannelse efter kvalitet kræver imidlertid, at 

uddannelsernes kvalitet er observerbar eller tilgængelig på anden vis. 

 Generelt vil et taxametersystem give økonomisk incitament til ”brugervenlig adfærd” i for-

hold til de studerendes uddannelse, hvilket også var ét væsentligt argument for systemets indfø-

relse i 1994. 

 Samtidig er der flere af parametrene især inden for forskning, som også netop udtrykker 

kvalitet. Dette er særligt gældende for omfanget af de eksterne forskningsmidler, hvor kvantite-

ten også må være et udtryk for, hvor god den pågældende uddannelsesinstitution er til at opnå 

konkurrencemidler. Ligeledes er høj score på bibliometri et udtryk for kvaliteten af forsknings-

publiceringerne. 

 I forhold til uddannelsesparametre er der i alle landene med undtagelse af Danmark og 

Norge foretaget ændringer (tilkoblinger) af bevillingssystemet, som skal søge at imødekomme 

kvalitetskritikken. Initiativerne er beskrevet nedenfor. 
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1.5 Supplerende forslag i forhold til kvalitet og relevans 

I alle de udvalgte lande har der været debat om uddannelsernes kvalitet, og dette har i større 

eller mindre grad ført til ændringer i det primære bevillingssystem. I Finland vil der fra 2015 

blive fordelt 3 pct. af de samlede bevillinger baseret på de studerendes feedback om bl.a. under-

visningens kvalitet mv. udtrykt i en spørgeskemaundersøgelse, som fremover skal foretages to 

gange årligt. I Norge gennemføres fra 2014 en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt de stude-

rende, men denne kobles ikke til bevillingerne. Der er endvidere i Norge nedsat et ekspertud-

valg, der frem til udgangen af 2014 skal undersøge, hvordan eventuelle ændringer af finansie-

ringssystemet kan bidrage til styrket kvalitet af forskning og uddannelse.  

 Sverige har indført en meget outputorienteret kvalitetsbonus. Den svenske regering opstil-

ler specifikke mål og krav for uddannede kandidaters evner og kompetencer for hver uddannel-

se. Herefter nedsættes en gruppe af eksterne sagkyndige, som bedømmer niveauet i eksamens-

opgaverne og vurderer, om uddannelserne opfylder kravene. Derefter gives for hver uddannelse 

karaktererne ”bristende kvalitet”, ”høj kvalitet” eller ”meget høj kvalitet”. Uddannelserne be-

dømmes hvert fjerde år. Cirka 300 mio. kr. udmøntes på baggrund af disse uddannelsesbedøm-

melser. Beløbet er ikke stort i forhold til uddannelsesinstitutionernes samlede omsætning, men 

signalværdien anses for betydelig. 
 I Nederlandene har man søgt at imødekomme kvalitetskritikken af bevillingssystemet ved 

dels i højere grad at udmønte bevillinger baseret på optag fremfor færdiggørelse. Derudover er 7 

pct. af uddannelsesbevillingerne fremover baseret på målopfyldelse i udviklingskontrakten, som 

bl.a. indeholder kvalitetskriterier som fx akkrediteringsbedømmelse af uddannelser og studen-

tertilfredshed.  

 I Danmark har der ikke været foretaget lignende tiltag med suppleringer til taxametersy-

stemet. Kvalitetssikring af uddannelserne er primært sket ved selvstændig kvalitetsstyring uden 

for taxametersystemet gennem en række styringsværktøjer som fx akkreditering og ekstern cen-

sur.   

 Bevillingssystemet i Danmark har således ikke fået tilkoblet egentlige kvalitetsparametre. I 

stedet er systemet i særlig grad blevet anvendt med henblik på at understøtte hurtigre studie-

gennemførelse – senest med fremdriftsreformen, som fra 2015 betyder, at universiteternes ud-

dannelsesbevillinger gøres afhængige af reduktion i studietiden.  

 Indfrielsen af den tidligere regerings uddannelsespolitiske målsætning om, at 60 pct. af en 

årgang skal have en videregående uddannelser har dog ført til, at der også i Danmark er stigende 

fokus på, om der leveres tilstrækkeligt kvalitet til de mange studerende. 

1.6 Konklusion  

Samlet kan der konkluderes følgende om det danske bevillingssystem i forhold til Norge, Sveri-

ge, Finland og Nederlandene:  

 
- De danske universiteter har en forholdsvis stor fast bevilling, mens professionshøjsko-

lerne har en forholdsvis lille fast bevilling.  

- Uddannelsesbevillinger ydes som resultatbaserede bevillinger baseret på outputbasere-

de fordelingsparametre.  

- Det danske system adskiller sig primært ved samtidig at have en i praksis åben forde-

lingsramme (med en fast stykpris), som udmøntes hvert år på grundlag af tidstro aktivi-

tet, hvilket understøtter institutionernes incitament til optag og studiegennemførelse 

samt øger konkurrence mellem institutionerne om tiltrækning af de studerende. Samti-

dig giver bevillingsmodellen stor budgetusikkerhed for staten. 
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- Der er ikke en direkte tilkobling af et kvalitetsaspekt i bevillingssystemet, som det ses i 

en række af de øvrige lande. 
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2. Finansiering af videregåen-
de uddannelsesinstitutioner i 
Norge 

2.1 Institutions- og uddannelseslandskabet 

Der er i alt 65 uddannelsesinstitutioner i Norge, hvoraf 32 er private. 23 af de 32 private uddan-

nelsesinstitutioner modtager statsligt tilskud, som udgør ca. 2/3 af deres samlede omsætning. 14 

pct. af de studerende studerer på private høyskoler, mens 43 pct. studerer på universiteter og 39 

pct. studerer på statslige høyskoler. De resterende fire pct. studerer på vitenskapelige høyskoler 

og kunsthøyskoler.  

 Alle institutioner er ligestillede og underlagt samme lovgivning, og de har alle til formål at 

sikre uddannelse, forskning og udvikling samt formidling. Dette indebærer, at al uddannelse er 

forskningsbaseret. Høyskoler kan ændre status til universiteter gennem bl.a. udbud af ph.d.-

uddannelse, hvilket er sket for tre høyskoler i løbet af de seneste fire år.    

 I 2014 er der budgetteret med ca. 27,1 mia. kr. til universiteter og høyskoler. I 2012 (som er 

seneste opgjorte år) blev der aflagt 154.934 studiepoeng (svarende til STÅ). Hertil kommer ca. 

12.000 ind- og udrejsende studerende.  

 Der er kun deltagerbetaling på de private institutioner, og der er ingen begrænsning af det 

beløb der kan opkræves, men de private uddannelsesinstitutioner må ikke generere profit.  
 

Tabel 3: Nøgletal vedr. de videregående uddannelsesinstitutioner i Norge 
 

    2010 2011 2012 

Antal studerende Høyskoler 91.237 98.240 100.100 

  Heraf private høyskoler 25.727 31.598 34.721 

  Universiteter 115.786 119.700 126.752 

  I alt 207.023 217.940 226.852 

Dimittender Høyskoler 14.336 16.341 17.126 

  Heraf private høyskoler 3.661 3.652 3.635 

  Universiteter 20.457 20.530 21.293 

  I alt 34.793 36.871 38.419 

Bevillinger (mia. DKK, løbende 
priser) 

Høyskoler 8,5 9,2 9,8 

  Heraf private høyskoler 0,8 0,8 0,9 

  Universiteter 12,9 13,7 14,1 

  I alt 21,4 23 23,9 

Kilde: http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_studenter.action og Kunnskapsdepartementet  

  

 Der har været en væsentlig stigning i antallet af studerende siden 2007 fra ca. 190.000 til 

ca. 225.000, omend der ikke som i Danmark har været en officiel målsætning om at øge andele-

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_studenter.action
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ne af befolkningen, som har en videregående uddannelse. Stigningen har været kraftigst på de 

private uddannelser.   

2.2 Bevillingssystemet 

Alle institutioner er underlagt samme finansieringsmodel. Tilskud gives som et bloktilskud, som 

institutionerne frit kan disponere over inden for deres formål. Der er således ingen øremærkning 

af tilskud til fx forskning og uddannelse, og det fremgår ikke af institutionernes regnskaber, hvor 

meget der anvendes på hhv. forskning og uddannelse. Opgørelsen af offentlig forskning som 

andel af BNP sker på baggrund af en undersøgelse af de ansattes tidsforbrug, der gennemføres 

hvert 10. år.  

 Overordnet set består bevillingssystemet af to komponenter: en fast bevilling og en resul-

tatbaseret bevilling, jf. nedenstående figur.  

 

Figur 4: Finansieringsstruktur for de statslige bevillinger til universiteterne 

 

 

Resultatbaseret bevil-

ling 

(30 pct.) 

 

Forskning (6 pct.) 

Uddannelse (24 pct.) 

Fast bevilling (70 pct.) 

  

 

 Den faste bevilling udgør ca. 70 pct. af institutionernes samlede statslige tilskud og er fast-

sat historisk. Formålet er at sikre en langsigtet og stabil finansiering til institutionerne. Der sker 

løbende mindre justeringer af denne grundbevilling som følge af politiske initiativer, som fx flere 

studiepladser på udvalgte områder, nyt udstyr eller flere ph.d.-studerende.  

 Den resultatbaserede finansiering udgør de resterende ca. 30 pct. og består grundlæggende 

af to komponenter: uddannelse (i gennemsnit 24 pct.) og forskning (i gennemsnit 6 pct.), med 

variation i fordelingen mellem de to komponenter på de enkelte institutioner og ikke mindst 

mellem universiteter og høyskoler.  

 I forhold til uddannelse er der seks faste takster, som gælder hele sektoren og afregnes på 

baggrund af optjente studiepoeng (STÅ) med en tidsforskydning på to år. Herudover er der en 

fast takst for ind- og udrejsende studerende. Tidsforskydningen betyder, at der for staten som 

for de enkelte institutioner er en høj budgetsikkerhed i budgetteringssammenhæng. I tider med 

stigende uddannelsesaktivitet kan den to-årige tidsforskydning (forsinkelse) eventuelt opleves 

som et likviditetsproblem på institutionerne.  

 Såfremt det fra politisk hold besluttes at øge optaget af studerende på specifikke uddannel-

ser, opjusteres institutionernes grundbevilling med en takst, der er 50 pct. højere end den resul-

tatbaserede uddannelsestakst, hvortil kommer den almindelige aktivitetsafregning i det ordinæ-

re taxametersystem. Hvis institutionerne af egen drift ønsker at øge optaget på nogle uddannel-

ser, udbetales der kun den almindelige takst.  

 I forhold til forskningsparametrene, som i gennemsnit fordeler 6 pct. af den resultatbase-

rede bevilling (men 9 pct. for universiteterne og 1 pct. for høyskolerne), er der tale om en lukket 
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budgetramme, der fordeles på baggrund af fire indikatorer: Ph.d.-kandidater, tiltrækning af 

midler fra EU’s forskningsprogrammer, tiltrækning af strategiske, offentlige forskningsmidler 

samt publikationer.  

 Fordelingen af midler til de enkelte institutioner fremgår af en årlig publikation, Oriente-

ring om forslag til statsbudsjettet [2014] for universiteter og høyskoler.  

 Den norske regering har i april 2014 nedsat et ekspertudvalg, der frem til udgangen af 2014 

skal undersøge, hvordan eventuelle ændringer i finansieringen kan bidrage til at styrke kvalite-

ten af forskning og uddannelse.  

2.3 Dimensionering 

Der anvendes kun dimensionering på et begrænset antal studier, som fx medicin og visse lærer-

uddannelser. Institutionerne fastsætter selv optaget, men der gives ekstra finansiering til forhø-

jelse af antallet af pladser, hvis dette er en politisk prioritering, jf. ovenfor.  

 Der udarbejdes ind imellem fremskrivninger af det fremtidige arbejdsmarked, men det 

sker ikke systematisk, og de anvendes ikke i uddannelsespolitisk sammenhæng. Der laves dog 

regelmæssige fremskrivninger af sundheds- og undervisningsområdet, som anvendes til at vur-

dere behovet for pladser på uddannelser, der retter sig mod sundheds- og undervisningsområ-

det.  

2.4 Kvalitet og relevans i øvrigt 

Den norske akkrediteringsinstitution NOKUT gennemfører en årlig undersøgelse, kaldet studie-

barometeret, som afdækker de studerendes oplevelse af studiekvaliteten, og hvert andet år gen-

nemføres en kandidatundersøgelse, der blandt andet omhandler tilknytning til arbejdsmarkedet, 

stilling, løn samt en vurdering af kvalitet og relevans af den uddannelse, respondenten er dimit-

teret fra. Herudover indeholder NOKUT-portalen information om kvalitet i uddannelserne og 

forskning. Generelt er der mere sammenlignelig information samlet centralt, og der gennemfø-

res eksempelvis en kandidatundersøgelse fra centralt hold.  

2.5 Øvrig styring af institutionerne, herunder anvendelse af udviklingskontrakter 

Institutionerne har høj grad af autonomi. De fastlægger selv strategier, disponerer frit over deres 

tilskud, herunder fordeling til de enkelte institutter/studier, og akkreditering sker på instituti-

onsniveau. Der er dog centrale rammeplaner (bekendtgørelser) for udvalgte uddannelser (pri-

mært lærer, sundheds- og ingeniøruddannelser). De ældste universiteter ejer deres egne bygnin-

ger, mens de øvrige institutioner lejer bygninger – som regel af staten. Der kan ikke optages lån i 

bygningerne. 

 Der indgås ikke udviklingskontrakter mellem ministeriet og institutionerne, men hvert 

andet år holdes et såkaldt strategimøde mellem ministeriet og de enkelte institutioner, hvor 

institutionens overordnede strategi drøftes. Fokus for drøftelserne er strategi og ikke resultater.   

 Der er fastsat nogle centrale sektormål og styringsparametre, som institutionerne skal 

afrapportere på. I tillæg hertil fastsætter institutionerne egne mål. Alle mål rapporteres årligt til 

ministeriet og en offentlig database. Ministeriet benytter desuden afrapporteringen til at udar-

bejde to årlige publikationer: en tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren og et 

forskningsbarometer (forskning i alle sektorer).  
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2.6 Ligheder og forskelle i forhold til Danmark 

Umiddelbart er en større andel bevillinger til institutionerne faste i Norge i forhold til niveauet i 

Danmark. Det skal dog ses i lyset af, at den norske grundbevilling dækker både forskning og 

uddannelse. Den resultatbaserede forskningsbevilling omfordeles årligt på baggrund af en række 

indikatorer, der minder om den bibliometriske forskningsindikator. Som i Danmark er uddan-

nelsestaksterne faste, og der er således ikke et loft over uddannelsesudgifterne, men dog en tids-

forskydning på to år i modsætning til i Danmark, hvor taxameterudbetalingen er tidstro.  

 Der er fælles lovgivning for høyskoler og universiteter, og bevillingssystemet er det samme. 

Høyskolerne kan uddanne Ph.D’er og har mulighed for at skifte status fra høyskoler til universi-

teter. Der er mange private uddannelsesinstitutioner, som frit kan fastsætte deltagerbetaling – 

de må dog ikke generere et overskud. Der er ikke kontrakter med institutionerne.  

 Der har som i Danmark været en stigning i antallet af studerende (omend ikke så høj), og 

der er fokus på kvalitet af uddannelserne, hvilket blandt andet er årsagen til, at der er nedsat et 

ekspertudvalg.  

 Der er generelt relativt mange data tilgængelige i Norge om de videregående uddannelses-

institutioner, og der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse (studiebarometer), der belyser 

de studerendes opfattelse af kvalitet og relevans af den uddannelse, de går på.  

2.7 Bilag og links 

Spørgeskema – studiebarometer: 

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/UA-enhet/Studiebarometeret 

 

Portalen studiebarometer:  http://www.studiebarometeret.no/ 

NOKUT-portalen: http://www.nokut.no/ 

Kandidatundersøgelse: http://www.nifu.no/forskning/kandidatundersokelsen/ 

 

Årlig tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/tilstandsrapporter-for-hoyere-

utdanning.htm 

 

Årligt forskningsbarometer: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/forskningsbarometeret.html?id=635788 

 

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/Statsbudsjettet/orientering-

statsbudsjettet-for-universi.html?id=619675 

 

Database med statistik om videregående uddannelse, herunder samling af institutionernes stra-

tegier og regnskaber: 

http://dbh.nsd.uib.no/ 

 

Årlige rapporter om mål og strategi: 

 http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumenter.cfm?tabell_id=421 

 

Årsrapporter mv.: 

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_okonomi.action 

  

http://www.studiebarometeret.no/
http://www.nokut.no/
http://www.nifu.no/forskning/kandidatundersokelsen/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/Statsbudsjettet/orientering-statsbudsjettet-for-universi.html?id=619675
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/Statsbudsjettet/orientering-statsbudsjettet-for-universi.html?id=619675
http://dbh.nsd.uib.no/
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumenter.cfm?tabell_id=421
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Seneste fremskrivning af samlet arbejdsmarked: 

http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-

publikasjoner/_attachment/144096?_ts=141cb387d78 

 

Rapporteringskrav: 

http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav/2013/Rapporteringskrav_for

_statlige_universiteter_og_hoyskoler_2013.pdf 

 

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action?valgtSektor=1&valgtIns

t=-1&valgtArstall=-1&valgtEmne=-1 

Kommissorium for det nedsatte ekspertudvalg 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Ekspertgruppe-for-finansiering-

av-universiteter-og-hoyskoler.html?id=756370 

http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/144096?_ts=141cb387d78
http://ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/144096?_ts=141cb387d78
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav/2013/Rapporteringskrav_for_statlige_universiteter_og_hoyskoler_2013.pdf
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav/2013/Rapporteringskrav_for_statlige_universiteter_og_hoyskoler_2013.pdf
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action?valgtSektor=1&valgtInst=-1&valgtArstall=-1&valgtEmne=-1
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action?valgtSektor=1&valgtInst=-1&valgtArstall=-1&valgtEmne=-1
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Ekspertgruppe-for-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler.html?id=756370
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Ekspertgruppe-for-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler.html?id=756370
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3. Finansiering af videregåen-
de uddannelsesinstitutioner i 
Finland 

3.1  Uddannelses- og institutionslandskabet 

I Finland er de videregående uddannelsesinstitutioner opdelt i to sektorer; En universitetssektor 

og en polyteknisk sektor (professionshøjskolesektor). Der er 14 universiteter og 25 polytekniske 

institutioner. Universiteterne er selvejende statslige institutioner med egen selvstændig ledelse, 

som modtager en samlet blokbevilling fra staten, som de selv prioriterer inden for nærmere 

aftalte rammer (herom senere). De polytekniske institutioner har hidtil primært været finansie-

ret via regionale midler, men reformer i de kommende år vil betyde, at disse institutioner også 

omlægges til selvejende institutioner, som finansieres af staten. 

 Universiteterne udfører forskning og udbyder forskningsbaserede bachelor og kandidatud-

dannelser på hhv. 180 og 120 ECTS (enkelte uddannelser er længere). 

 De polytekniske institutioner udbyder også bachelor- og kandidatuddannelser, men opta-

get på kandidatuddannelserne er markant mindre end på universiteterne. Ligeledes modtager de 

polytekniske institutioner forskningsbevillinger som universiteterne (dog i et langt mindre om-

fang) – og har FoU-opgaver, som er anvendelsesbaseret og rettet mod specifikke professioner og 

sektorer i samfundet.   

 Nedenfor fremgår en række centrale nøgletal om universiteter og de polytekniske instituti-

oner i Finland. 

 

Tabel 4: Nøgletal for videregående uddannelsesinstitutioner i Finland 

 

    2009 2010 2011 2012 

Antal studerende Polytekniske  institutioner 135.033 138.852 139.857 139.876 

  Universiteter 168.475 169.404 169.000 169.041 

  I alt 303.508 308.256 308.857 308.917 

Dimittender Polytekniske institutioner 21.000 21.900 22.900 23.900 

  Universiteter 23.800 29.100 28.500 29.400 

  I alt 44.800 51.000 51.400 53.300 

Bevillinger (mia. euro) Polytekniske institutioner 865 896 921 928 

  Universiteter* 2.020 2.162 2.330 2.340 

  I alt 2.885 3.058 3.251 3.268 

Kilde: ”Statistikcentralen” i Finland 

*Inklusiv eksterne forskningsmidler fra statslige råd mv. 
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3.2 Bevillingssystemet 

Finansiering af de videregående uddannelser sker udelukkende gennem statslige bevillinger. Der 

opkræves ikke deltagerbetaling for EU-borgere i forbindelse med heltids- eller deltidsuddannel-

ser. Den finske regering har som et forsøg givet universiteterne mulighed for at opkræve delta-

gerbetaling fra 3. landes studerende på kandidatuddannelser, men institutionerne har ikke be-

nyttet sig af muligheden. Generelt debatteres der i Finland lige nu, om der i lighed med Dan-

mark og Sverige skal indføres deltagerbetaling for 3. landes studerende. 

 Det statslige bevillingssystem til finansiering af forskning og uddannelse på universiteter 

og de polytekniske institutioner har de sidste par år undergået store ændringer, hvor bevillings-

tildelingen i dag (til forskel fra tidligere) er baseret på output – eller opnåede resultater. Dette 

gælder både for universiteterne som for de polytekniske institutioner - dog er bevillingsudløsen-

de resultater og vægtningen heraf i bevillingsmodellen forskellig for de to sektorer. Der anvendes 

således én bevillingsmodel for universiteterne og en anden for de polytekniske institutioner.  

 Fælles for begge modeller, som er nærmere beskrevet nedenfor, er, at der er en fast samlet 

bevillingsramme til hhv. universiteterne og de polytekniske. Der sondres ikke mellem bevillinger 

til hhv. forskning og uddannelse. Bevillingsrammen fordeles mellem institutionerne i forhold til 

deres relative opnåede resultater på udvalgte indikatorer. Der er herved tale om en konkurren-

celignende situation for de enkelte institutioner, hvor deres relative performance udløser en 

bevilling. I den samlede bevillingsmodel for universiteterne svarer den resultatbaserede bevilling 

til ca. 75 pct. De resterende 25 pct. er primært historisk betinget og fastsættes sammen med visse 

af indikatorerne i performancemodellen i institutionernes udviklingskontrakter, som beskrives i 

afsnit 3.4. For de polytekniske institutioner er alle bevillingerne resultatbaseret. 

 

Figur 5. Universiteternes finansieringsmodel i Finland 

 

 



Finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  21 

 Bevillingsmodellen indeholder tre overordnet ”indikatorer” som vægter forskelligt. De tre 

indikatorer er ”education” (vægter 41 pct.), ”research” (vægter 34 pct.) og ”Other education and 

science policy consideration”, som vægter 25 pct. Dette svarer som sagt til, at 75 pct. af bevillin-

gen er performancebaseret, hvor 41 pct. er baseret på uddannelsesperformance og 34 pct. på 

forskningsperformance. 

 

 Figur 6: Finansieringsstruktur for universiteter i Finland 

 

Resultatbaseret bevilling 

(75 pct.) 

 

Uddannelse (41 pct.) 

 

Forskning (34 pct.) 

Fast bevilling (25 pct.) 

  

 

 Modellen er samtidig operationaliseret i nogle konkrete målsætninger eller emner, som 

relaterer sig til ”impact”, ”quality” og ”Internationalisation”. Under ”uddannelse” og målsætnin-

gen ”impact” indgår fx antal bachelor- og kandidatgrader. Endvidere indgår antal studerende, 

som har bestået 55 ECTS-point i løbet af ét studieår. Konkret betyder modellen, at 15 pct. af den 

samlede bevilling fordeles på grundlag af antal mastergrader. 1 pct. af bevillingen fordeles på 

grundlag af de færdiguddannedes beskæftigelse. Under indikatoren ”research” fremgår, at 13 

pct. af den samlede bevilling fordeles på grundlag af videnskabelige publikationer.   

 Samlet set består bevillingsmodellen af mange forskellige outputbaserede indikatorer, som 

på et objektivt grundlag kan måles og optælles, hvormed modellen er forholdsvis gennemsigtig i 

bevillingsdelingen. I forhold til de enkelte universiteter vil deres opnåelse af midler dog også 

være afhængig af, hvorledes de øvrige institutioner klarer sig på indikatorerne, idet der er tale 

om en samlet ramme, der skal fordeles mellem institutionerne. Herved bliver institutionernes 

budgetsikkerhed mindre. Det skal dog tilføjes, at der i modellen anvendes et treårigt gennemsnit 

for scoren under de enkelte indikatorer, hvilket dæmper eventuelle årlige udsving og dermed 

øger institutionernes budgetsikkerhed. 

 Modellen indeholder dog også indikatorer, som er umiddelbart mindre gennemsigtige, idet 

25 pct. fordeles efter” Other education and science policy consideration”, som er baseret på poli-

tiske prioriteringer fastlagt bl.a. i forbindelse med indgåelse af universiteternes udviklingskon-

trakter. Under ”strategic development” indgår strategi og målsætning for udvikling af det enkelte 

universitet. Disse mål og tilhørende bevillinger er aftalt mellem universitetet og ministeriet i 

forbindelse med indgåelse af udviklingskontrakten. Med henblik på vurdering af universitetets 

opfyldelse af disse har den pågældende institution i tilknytning til udviklingskontrakten selv 

valgt nogle indikatorer, som de ønsker at blive målt på. 

 Derudover skal det nævnes at der i forhold til finansiering af uddannelse ikke anvendes 

”takster”, som vi fx kender fra bevillingssystemet i Danmark og Sverige, men særlige uddannel-

sestunge uddannelser som fx medicin, tandlæge mv. ("Field-specific  funding 8 pct.”) kan udløse 

en ekstra bevilling. Konkret er det aftalt at de 8 pct. fordeles til følgende fagområder:  Art (2,75 

pct), naturvidenskab (1,5 pct.), teknik (1,5 pct.) sundhedsvidenskab (2,25 pct.), og fordeles mel-

lem relativt mellem institutionerne i forhold til antal ansatte ved forskning og uddannelse.  Den-

ne metode er valgt fordi midlerne primært er møntet på særlig infrastruktur for disse fagområ-

der i forhold til uddannelse og forskning.  
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Bevillingssystemet for de polytekniske institutioner fremgår af figur 7. Som for universiteterne 

fordeles en samlet fast bevillingsramme for hele sektoren på grundlag af uddannelses- og forsk-

ningsindikatorer. I bevillingsmodellen vejer forskningsindikatorerne betydeligt mindre end i 

universiteternes bevillingsmodel.  

 

Figur 7: Finansieringsmodel for professionshøjskolerne i Finland  

 

 
 

 Bevillingsmodellen for de polytekniske institutioner er først fra 2014 blevet taget i anven-

delse. Hidtil har de polytekniske institutioner i lige så høj grad været regionalt finansieret. Der er 

nu reformer på vej, som i højere grad betyder, at de polytekniske institutioner i lighed med uni-

versiteterne bliver selvejende statslige institutioner, som på grundlag af resultater/output mod-

tager alle basisbevillinger fra staten. 

 Som det fremgår af figur 8 fordeles den samlede bevillingsramme efter resultater, hvoraf 

85 pct. af bevillingsrammen fordeles efter uddannelsesparametre og 15 pct. efter forskningspa-

rametre. 
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Figur 8: Finansieringsstruktur for de polytekniske institutioner i Finland 
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I Finland har der lige som i Danmark været fokus på kvalitet i uddannelserne, men også de stu-

derendes gennemførelsestid. Dette er en af hovedårsagerne til, at man i bevillingsmodellen, jf. 

den polytekniske bevillingsmodel under ”Quality and internationalisation” har medtaget indika-

toren ” Student feedback”, som fordeler 3 pct. af bevillingsrammen. Indikatoren vil også indgå i 

de finske universiteters bevillingsmodel fra 2015, mod at vægtningen af antal færdiguddannede 

bachelor og kandidater sættes ned.  

 De studerendes feedback er baseret på en stor national spørgeskemaundersøgelse blandt 

de studerende om deres tilfredshed med uddannelsen. Spørgeskemaet er udviklet i Tyskland og 

anvendes i øvrigt i en række andre lande. De studerendes svar afføder point, som sammentælles 

og indgår i bevillingsmodellen. Vægtningen af pointene er ifølge det finske ministerium forskel-

lig fra land til land, og derfor er det ikke muligt at sammenligne de studerendes tilfredshed på 

tværs af lande. Generelt er denne indikator for kvalitet (de studerendes feedback) blevet til i et 

samarbejde mellem de studerendes interesseorganisation i Finland (The National Union of Uni-

versity Student in Finaland (SYL), universiteterne og ministeriet.  

 Udover kvaliteten af uddannelserne er som sagt de studerendes gennemførelsestid også et 

centralt emne.  For at give institutionerne yderligere incitament til at få de studerende hurtigere 

igennem uddannelsen vil der fra 2015 blive fordelt flere midler efter ”antallet af studerende, som 

på ét år har gennemført 55 ECTS”. I alt vil 12 pct. af den samlede bevillingsramme blive fordelt 

efter denne indikator. Tilsvarende vil modellen i mindre grad fordele midler efter antal produce-

rede bachelor- og kandidatgrader. 

3.3 Dimensionering 

Der foretages ikke central dimensionering af optaget på de videregående uddannelser i Finland. 

Det er i stedet de enkelte institutioner – universiteter såvel som de polytekniske institutioner -

som selv fastsætter optaget. Derimod foretages en central dimensionering af antal dimittender.  

Konkret aftales i institutionernes udviklingskontrakter (mellem det finske Kultur- og Under-

visningsministerium og uddannelsesinstitutionerne ) et måltal for antal færdiguddannede ba-

chelorer og kandidater.  

 Nedenfor er angivet det samlede måltal for hhv. universiteter og de polytekniske institutio-

ner. Dette samlede måltal er i de enkelte udviklingskontrakter fordelt på institutioner for fire år 

ad gangen, udspecificeret på grupper af uddannelser. Fastsættelse af måltal for antal færdigud-

dannede fastsættes primært på grundlag af oplysninger om det fremtidige behov  for arbejds-

kraft baseret på oplysninger fra ”VATT-data”1 og  institutionernes   realisering af måltal de sene-

ste tre år.   

                                                                 
1 VATTAGE-modellen bruges af Government Institute for Economic Research. Denne model er sammenlignelig 

med DREAM-model, som bruges til at lave langsigtede fremskrivninger af den danske økonomi. VATTAGE mo-

dellen er en såkaldt ”generel ligevægtsmodel”, som bygger på incitamentsvirkninger af økonomisk politik og øko-

nomiske forhold. Grundlæggende tages der højde for adskillige forhold omkring privat forbrug og opsparing, 

offentligt forbrug og erhvervets produktion og investering (Teknologisk Institut 2014). 
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 De fastsatte mål, for antal færdiguddannede, udgør afsættet for bevillingsudmålingen i 

henhold til den tidligere beskrevne bevillingsmodel. Hvis institutionerne når målet for hen-

holdsvis produktion af bachelor og kandidater, udbetales der tilskud i henhold til bevillingsmo-

dellen (institutionens relative score), som tidligere beskrevet. Hvis institutionerne derimod ikke 

når målet, modtager de en tilsvarende lavere bevilling. Der gives ikke højere bevilling, såfremt 

der produceres flere færdiguddannede end aftalt. 

 

Tabel 5: Sektormål for universiteterne og de polytekniske institutioner i forhold til 

antal færdiguddannede 

 

Uddannelse Universiteter Polytekniske institutioner 

Bachelorgrader 14.200 21.907 

Mastergrader 15.023 2.018 

Efteruddannelse af lærer - 1.600 

Færdiguddannede ph.d.-ere 1.635 - 

 

 Samtidig oplyser det finske ministerium, at der de seneste år har været et særligt behov for 

at øge antallet af færdiguddannede læger, socialrådgivere og pædagoger. I den forbindelse blev 

institutionerne ekstraordinært bedt om at øge optaget til disse uddannelser samtidig med, at de 

pågældende institutioner modtog en ekstra bevilling. Uddannelsesinstitutionerne var generelt 

modvillige, da de mente, at dette ville påvirke kvaliteten negativt. Det finske ministerium oplyser 

dog, at implementering er gået over alt forventning. For nyligt har den finske regering endvidere 

besluttet at øge optaget med yderligere ca. 3.000 pladser i 2014-2015. Også disse pladser skal 

primært placeres på det sundheds- og pædagogiske fagområde. Forøgelsen finansieres ved en 

ekstra bevilling, som svarer til et tilskud pr. studerende på ca. 45.000 kr. årligt. 

3.4 Øvrig styring af institutionerne, herunder brug af udviklingskontrakter 

Det finske Kultur- og Uddannelsesministeriums overordnede styring af de videregående uddan-

nelser tager afsæt i: 

 
- Udviklingskontrakter  

- Skriftlig feedback 

- Institutionsbesøg 

Udviklingskontrakter  

Det finske Kultur- og Uddannelsesministerium indgår fireårige kontrakter med universiteterne 

og de polytekniske institutioner. Kontrakterne er for de fleste institutioner bestemmende for den 

interne strategi og udvikling. Kontrakterne indeholder:  

 
- Objektive målsætninger fastsat bredt for hele sektoren. I disse år er fokus på hurtigere 

studiegennemførelse, kvalitet, internationalisering og feedback fra ansatte og studeren-

de mv.  

- Mission, profilering og fokusområder for de enkelte institutioner 

- Særlige udviklingsområder 

- Finansiering 

- Monitorering og evaluering 
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 I kontrakterne opstilles indikatorer, som er fælles for hhv. de enkelte universiteter og poly-

tekniske institutioner. Nogle indikatorerne er besluttet af ministeriet, og andre er selvvalgte af 

institutionerne. En række af de af ministeriet valgte indikatorer indgår også i bevillingsmodel-

len. I udviklingskontrakten fastlægges endvidere institutionens basisfinansiering, dvs. 25 pct. af 

institutionernes samlede statslige finansiering, jf. ”other education and considerations” i figur 1. 

Denne finansiering er bl.a. baseret på særlige opgaver og særligt tunge (dyre) uddannelsesområ-

der, som fx medicin, tandlæge og ingeniøruddannelser. Der anvendes til finansiering af disse 

områder ikke takster/aktivitetsfinansiering, men en fast bevilling, som hovedsageligt er historisk 

bestemt. 

Skriftlig feedback 

I de år, hvor der ikke forhandles nye udviklingskontrakter sker der en årlig skriftelig korrespon-

dance eller feedback mellem institutionerne og det finske ministerium. Bl.a. giver institutioner-

ne en status på centrale indikatorer og udviklingsforløb. Den skriftlige korrespondance skal 

understøtte styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner og sikre implementeringen af 

de overordnede forsknings- og uddannelsesmålsætninger.  

Institutionsbesøg 

Udover udviklingskontrakter og skriftlig feedback anvender det finske Kultur- og Uddannelses-

ministerium også institutionsbesøg. Disse besøgsrunder er et nyt styringsredskab, som netop er 

blevet gennemført på universitetsområdet.  Besøgene struktureres således, at ministeriet afhol-

der særskilte møder med hhv. de studerende, de ansatte og ledelsen for hvert universitet. Der 

planlægges en tilsvarende besøgsrunde på de polytekniske institutioner. 

3.5 Forskelle og ligheder i forhold til Danmark 

Det finske bevillingssystem er kendetegnet ved meget høj grad af resultatbaserede bevillinger - 

både i universiteternes model som for de polytekniske institutioner.  

 Den faste årlige bevillingsramme for hhv. de to sektorer samt anvendelse af 3-årigt gen-

nemsnit for de enkelte fordelingsindikatorer betyder, at der er en forholdsvis høj budgetsikker-

hed for institutionerne og som følge af det faste bevillingsloft også for staten. I Danmark er der 

ikke et loft på de samlede uddannelsesbevillinger, da disse afhænger af den faktiske uddannel-

sesaktivitet det pågældende år.  

 Til forskel fra Danmark indgår både resultatkontrakter samt de studerendes feedback i 

bevillingssystemet.  Endelig sker der i Finland en dimensionering af antal færdiguddannede på 

de videregående uddannelser ved at institutionerne kun gives bevillinger svarende til dimensio-

neringen. I de senere år er der endvidere blevet givet særbevillinger til institutionerne med hen-

blik på at øge optaget på udvalgte uddannelser.  



Finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  26 

4. Finansiering af videregåen-
de uddannelse i Sverige 

4.1 Uddannelses- og institutionslandskabet 

Den svenske sektor for videregående uddannelser består af 16 universiteter, 14 högskoler, 5 

kunstneriske högskoler samt 13 mindre institutioner, bl.a. teologiske institutioner og institutio-

ner, som underviser på mindretalssprog. 

 Den svenske uddannelsessektor har ikke haft samme vækst som i Danmark. Antallet af 

studerende var konstant i perioden 2004-2009, mens bestanden i årene 2010-12 var 5-6 procent 

højere end i den foregående periode.  

 I 2012 havde institutionerne indtægter på 51 mia. danske kroner i alt, heraf var 32 mia. 

direkte statstilskud. Nøgletal for de videregående uddannelser i Sverige de sidste tre år fremgår 

af tabel 6. 

 

Tabel 6: Nøgletal for videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige 

 

    2010 2011 2012 

Antal studerende Högskolor 105.179 104.172 96.810 

  Universiteter 285.210 279.239 278.972 

  I alt 390.389 383.411 375.782 

Dimittender Högskolor 9.451 9.926 11.137 

  Universiteter 20.735 25.946 28.159 

  I alt 30.186 35.872 39.296 

Bevillinger (mia. kr) Högskolor 5,3 5,4 5,2 

  Universiteter 25,6 25,9 26,5 

  I alt 31 31,3 31,7 

Kilde: Antal studerende og færdiggjorte fra Eurostat.  Bevillinger fra det svenske Universitetskanslersämbetets 

statistikdatabase. Bemærkning: Antal færdiggjorte inkluderer forskeruddannelser. 

 

 Universiteter og høgskoler er selvstændige statslige institutioner. Forskning og uddannel-

sesmidler er dog øremærket til formålet. For Högskoler skal uddannelser akkrediteres, mens 

universiteter er institutionsakkrediterede inden for specifikke uddannelsesområder. Institutio-

ner kan dermed ikke frit udbyde uddannelser inden for alle områder. Af historiske årsager ejer 

de fleste universiteter i modsætning til Högskoler selv deres bygninger.  
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4.2 Bevillingssystemet 

I 2012 fik institutionerne et direkte statstilskud på 31,7 mia. kr. i alt, heraf var 18,6 mia. kroner 

uddannelsesmidler. Forsknings- og uddannelsesmidler er øremærkede og må derfor kun anven-

des til det formål, de er givet. I de sidste ti år har uddannelsesmidlerne generelt udgjort 60 pro-

cent af det samlede statstilskud. 

 Midlerne er i stor udstrækning resultatstyret. For forskning omfordeles 20 procent på bag-

grund af bl.a. bibliometri, citationer og tiltrækning af eksterne midler. For uddannelsesmidlerne 

fordeles næsten 100 procent efter aktivitet. 

 

Figur 9: Finansieringsstruktur for universiteterne i Sverige  
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Figur 10: Finansieringsstruktur for professionshøjskolerne i Sverige 

 

F
o

rs
k

n
in

g
  

(1
3

 %
) Fast forskningsbevilling 

(80 %) 

 

 
 

 Resultatbaseret forsk-
ningsbevilling (20 %) 

 

Resultatbaseret i 
alt 89 % 

U
d

d
a

n
n

el
se

 (
8

7
 %

) 

Resultatbaseret uddan-
nelsesbevilling (99 %) 

 Fast uddannelsesbevil-
ling (1 %) 

  



Finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande 

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  28 

 

 Figur 9 og 10 viser tilskud opdelt på uddannelses- og forskningsmidler, samt resultatbase-

ret og ikke-resultatbaserede tilskud. De resultatbaserede uddannelsesmidler fordeles via en 

budgetramme, som sætter et maksimum for, hvor meget tilskud institutionerne i alt kan opnå, 

men institutionerne opnår ikke nødvendigvis dette maksimum. 

 Takster udløses på baggrund af helårsstuderende og helårspræstationer2, Der findes 16 

takstgrupper i alt, heraf 7 takstgrupper, som man i Danmark vil finde under det kunstneriske 

område.  Helårspræstationer er antallet fuldtidsstuderende, som har bestået 60-ECTS point og 

svarer således til danske STÅ. Helårsstuderende svarer til antal fuldtidsstuderende, som har 

tilmeldt sig 60 ECTS-point. Takstsystemet har således både et output- og et bestandelement. 

Bestand-taxameteret medfører muligheden for, at inaktive studerende udløser tilskud. SU’en i 

Sverige er dog betinget af fremdrift, hvilket mindsker denne risiko.3  

 Hver uddannelsesinstitution er blevet tildelt et bevillingsloft (takbelopp). Den enkelte insti-

tution kan i et givet år ikke modtage mere i taxametertilskud end dette bevillingsloft. Institutio-

nen har dermed et stærkt økonomisk incitament til at prioritere, hvilke uddannelser de vil udby-

de inden for bevillingsloftet på baggrund af søgning, omkostninger til uddannelser og taksten. 

Desuden er der et loft over antallet af helårsstuderende og helårspræstationer, som uddannelses-

institutionerne kan modtage tilskud for inden for de kunstneriske uddannelser. Da disse modta-

ger meget høj takst kan et universitet dermed ikke vælge at optjene sit bevillingsloft alene ved 

f.eks. at udbyde opera-uddannelsespladser (til en samlet takst på næsten 500.000 svenske kr.). 

Hvis institutionen optjener flere STÅ på disse ”finansielt dimensionerede” uddannelser, kan de 

dog afregne dem på de laveste takstgrupper. 

 Bevillingsloftet fastsættes politisk. Der er ikke en fast procedure for fastsættelse af bevil-

lingsloftet, eller hvornår loftet skal ændres. Men loftet er dog senest bl.a. blevet fastsat i dialog 

med institutionerne ud fra deres mulighed for at øge antallet af optagelsespladser på uddannel-

ser med høj søgning og beskæftigelse.  

 Universitetet kan overføre op til 10 % af bevillingsloftet til næste år, hvis det ”overproduce-

rer” i et enkelt år. Disse midler tilfalder universitetet, hvis det efterfølgende underpræsterer. 

Kvalitetsbonus: 

Sverige har indført en meget output-orienteret kvalitetsbonus. Regeringen opstiller specifikke 

mål og krav for uddannede kandidaters evner og kompetencer for hver uddannelse. Myndighe-

den Universitetskanslersämbetet nedsætter derefter en gruppe af eksterne sagkyndige, som 

bedømmer niveauet i eksamensopgaverne og vurderer, om uddannelserne opfylder kravene. 

Derefter gives hver uddannelse karaktererne ”bristende kvalitet”, ”høj kvalitet” eller ”meget høj 

kvalitet”.  

 Uddannelserne bedømmes hvert fjerde år. Uddannelser som bedømmes som af ”bristende 

kvalitet” genbedømmes dog allerede året efter. Af de 139 uddannelser, som fik karakteren ”bri-

stende kvalitet” i 2012 fik 113 høj kvalitet i 2013, mens 26 er blevet nedlagt. 

 Omkring 300 mio. kr. udmøntes årligt på baggrund af disse uddannelsesbedømmelser. 

Beløbet er dermed ikke stort i forhold til uddannelsesinstitutionernes samlede omsætning, men 

signalværdien anses for betydelig. 

                                                                 
2 Helårspræstationer og helårsstuderende for studerende fra svenske uddannelsesinstitutioner som via en udveks-

lingsaftale optjener ECTS-point ved et udenlandsk universitet udløser ligeledes tilskud til den svenske institution. 

Kilde: Bilag 1 til Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 

3 Studiestøtte ud over første læseår er betinget af, at den studerende har bestå 62,5% af tilmeldt e eksamener i 

første læseår og 70 % efter første læseår: http://www.csn.se/hogskola/krav/studieresultat/krav-studieresultat-

1.2581 
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 Modellen er blevet kritiseret af ENQA (European Association for Quality Assurance in 

Higher Education) for at være for resultatorienteret og ikke i tilstrækkelig høj grad vurderer 

institutionernes egne kvalitetssystemer. 

4.3 Dimensionering 

Der er ingen statslig dimensionering af optaget. Institutionerne bestemmer selv udbuddet af 

uddannelsespladser.  Bevillingsloftet, som beskrevet i afsnittet om bevillingssystemet, medfører 

at institutionerne er ”finansielt dimensionerede”. Institutionerne fastsætter som sagt selv opta-

get, men optjener de studerende aktivitet udover bevillingsloftet, skal institutionerne selv finan-

siere dem.  

 Uddannelser som af Universitetskanslersämbetet vurderes til at være af bristende kvalitet, 

genvurderes det efterfølgende år. Hvis det stadig vurderes at være af bristende kvalitet, nedlæg-

ges uddannelsen. 

4.4 Øvrig kvalitet og relevans 

Universitetskanslerämbetets bedømmelse af uddannelser er offentligt tilgængeligt. Resultaterne 

kan ses på: http://kvalitet.uk-ambetet.se/resultatsok  

4.5 Øvrig styring af institutionerne, herunder anvendelse af udviklingskontrakter 

For at understøtte institutionernes valg af, hvor mange pladser de skal udbyde, stiller staten 

statistik om bl.a. beskæftigelsestal til rådighed.  

4.6 Forskelle og ligheder i forhold til Danmark 

En afgørende forskel på bevillingssystemet i Sverige i forhold til Danmark er, at midlerne er 

øremærkede til henholdsvis uddannelse og forskning. Dette medfører, at institutionernes res-

sourceforbrug fuldt afspejler den politiske og samfundsmæssige prioritering af uddannelse og 

forskning. Omvendt udgør en opdeling også en begrænsning i institutionernes ledelses- og di-

spositionsret.  

 Derudover har det svenske system grundlæggende ligheder med det danske. Begge syste-

mer baserer sig på STÅ med en fast STÅ-takst. I Sverige er dette dog suppleret med et input-

element via tilskud for helårsstuderende, samt et bevillingsloft for hver institution.  

 Derudover har Sverige indført en kvalitetsbonus baseret på en vurdering af eksterne sag-

kyndige hvert 4 år. Uddannelser som bedømmes som af ”bristende kvalitet” genbedømmes dog 

allerede året efter.  

4.7 Bilag og links 

Universitetskanslersämbetet: 

http://www.uk-ambetet.se/ 

 

Förslag till statens budget för 2014, Utbildning och universitetsforskning  (Forslag til finanslov 

2014): 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/09/7f6c12ab.pdf 

 

http://kvalitet.uk-ambetet.se/resultatsok
http://www.uk-ambetet.se/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/09/7f6c12ab.pdf
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Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högsko-

lor:http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=15418 

 

Centrale studiestödsnämnden: 

http://www.csn.se/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=15418
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5. Finansiering af videregåen-
de uddannelsesinstitutioner i 
Nederlandene 

5.1 Uddannelses- og institutionslandskabet 

Det samlede offentlige budget for videregående uddannelser i Nederlandene var i 2012 på ca. 

48,1 mia. kr. Dertil kommer, at institutionerne opkræver ca. 14.300 kr. i årlig deltagerbetaling 

pr. studerende. Institutionerne kan selv vælge, om de vil opkræve et højere beløb for studerende 

uden for EU/EØS eller studerende, der vil tage en master/bachelorgrad nummer to. 

 Der findes 14 offentlige universiteter (research universities) samt fire små teologiske uni-

versiteter med i alt 236.700 studerende og 37 offentlige professionshøjskoler (Universities of 

applied sciences) med 417.700 studerende.  

 

Tabel 7: Nøgletal for de videregående uddannelsesinstitutioner i Nederlandene 

 

    2010 2011 2012 

Antal studerende 
  
  

Professionshøjskoler 397.000 411.000 417.700 

Universiteter 226.000 234.300 236.700 

I alt 623.000 645.300 654.400 

Dimittender 
  
  

Professionshøjskoler 64.500 64.800 68.100 

Universiteter 30.800 34.500 38.600 

I alt 95.300 99.300 106.700 

Bevillinger (mia. kr., 
løbende priser) 
  
  

Professionshøjskoler 18 18,8 18,8 

Universiteter 28,5 29,3 29,3 

I alt 46,5 48,1 48,1 

Kilde: Key Figures 2008-2012 - Education, Culture and Science, Ministry of Education, Culture and Science 

 

 Derudover findes der 60 private videregående uddannelsesinstitutioner med ca. 80.000 

studerende. De private institutioner er primært små og meget specialiserede. De udbyder hoved-

sageligt efter-/videreuddannelser. 

 Siden 1993 har universiteter og professionshøjskoler været placeret i samme ministerium 

med samme lovgivning. Institutionerne har en høj grad af autonomi. De disponerer selv det 

tilskud, som de modtager fra staten til forskning og uddannelse mv. og deltagerbetalingen fra de 

studerende. Alle institutionerne har bygningsselveje. 

5.2 Bevillingssystemet 

Fra 2011 blev der indført et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser i Nederlande-

ne. Universiteter og professionshøjskolerne er underlagt samme finansieringssystem for uddan-
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nelse. Professionshøjskolerne har forskningsbaserede uddannelser, men de modtager ikke 

egentlige forskningsmidler. Professionshøjskolerne skal sørge for, at uddannelserne er forsk-

ningsbaserede inden for den bevilling, de modtager til uddannelse. Dette kan f.eks. være ved at 

have ansat forskere som undervisere. 

Finansiering af uddannelser 

I dag bliver 77,5 pct. af uddannelsesbevillingerne fordelt på baggrund af aktivitet. Det fordeler 

sig på 60 pct. tilstedeværelse (bestand) og 17,5 pct. på baggrund af dimittender. 

 Der er tre takstgrupper, hvor gennemsnitstaksten er på ca. 45.000 kr. Taksterne er ikke 

omkostningsbaserede, men politisk fastsatte. Taksterne er ikke faste fra år til år, men fastsættes 

på baggrund af den samlede bevillingsramme og den faktiske aktivitet. Bevillingsrammen for-

handles hvert år med Finansministeriet. Hvis bevillingsrammen overskrides, skal ministeriet 

anmode Finansministeriet om nye midler. 

 Derudover er der en pulje på 3 pct., som staten bruger til at prioritere særlige områder, 

som f.eks. humanistiske uddannelser eller kunstneriske uddannelser. 

 Til sidst er der en fast buffer på 19,5 pct. i gennemsnit, som er historisk bestemt. Denne 

buffer skal sikre, at universiteterne kan betale for den faste drift, selvom der kommer et fald i 

studentertallet. For professionshøjskoler udgør den 10 pct. og for universiteter 30 pct. Bufferen 

skal evalueres efter fem år.  Derudover er der fra 2013 til mindst 2016 afsat nye midler svarende 

til 7 pct. af uddannelsesudgifterne til en resultatbaseret finansiering, jf. afsnit om finansiering 

gennem resultatkontrakter. 

Basisforskningsmidler 

For universiteterne sker der også en omfordeling af basisforskningsmidler på baggrund af de 

resultater, som universiteterne opnår. Universiteterne bliver målt på antal dimittender og antal-

let af færdige ph-d'ere. Derudover er der afsat en fast pulje, som staten bruger til prioriteret 

forskning, og derudover er der en fast buffer, som primært er historisk betinget, og som skal 

sikre en form for budgetsikkerhed. Den samlede model for fordeling af basisforskningsmidler er 

således: 
 

- 15 % i forhold til antal af dimittender  

- 22 % i forhold til antallet af ph-d'ere 

- 5 % pulje, som staten prioriterer 

- 58 % fast buffer 

 Det er således 37 pct. af midlerne, der bliver fordelt efter egentlige resultater, mens de 

øvrige 63 pct. primært er historisk betingede og særligt prioriterede forskningsområder. 

 Nedenfor er angivet det samlede billede for sammensætning af faste og resultatbaserede 

bevillinger for henholdsvis universiteterne og professionshøjskolerne, herunder hvor meget der 

fordeles i henhold til uddannelses- og forskningsparametre. 
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Figur 11: Finansieringsstruktur for universiteterne i Nederlandene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Finansieringsstruktur for professionshøjskolerne i Nederlandene 

 

   
 

Uddannelse (100 pct.) Resultatbaseret bevil-
ling (85 pct.) 

    

Fast bevilling (15 
pct.)   

Finansiering gennem resultatkontrakter 

Fremadrettet vil institutionerne også modtage midler på baggrund af målopfyldelse i deres re-

sultatkontrakt. 7 pct. af uddannelsesbevillingen vil blive knyttet til resultatkontrakterne. Midler-

ne er opdelt i to kasser. 2 pct. fordeles forlods på baggrund af en uafhængig komites vurdering af 

ambitionsniveauet af målene i forhold til profilering. Derudover afsættes der 5 pct., som fordeles 

i forhold til institutionernes målopfyldelse. Hvis der er institutioner, der ikke opfylder deres mål, 

bliver midlerne efterfølgende fordelt på de øvrige institutioner. Puljen udgør en særskilt ny prio-

ritering, dvs. at der er tale om nye midler og ikke omprioriteringer af eksisterende midler. 

 Resultatkontrakterne fra 2013- 2016 indeholder syv faste mål, hvor institutionerne selv har 

valgt måltallene. Disse vedrører: 

1. Frafald på første år af en bachelor 

2. Studieskiftere på første år af en bachelor 

3. Gennemførelsesrate for bachelorstuderende, der er indmeldt på andet år efter gennemført 

bachelorgrad 

4. Kvalitet, der måles på én af tre forskellige indikatorer:  

 • Procentandel af uddannelser, der har fået god eller fremragende af den neder-

landske akkrediteringsinstitution (NVAO) 

 • Studentertilfredshed: Procentandel af studerende, der tildeler uddannelsen 4 

eller 5 på en skala fra 1-5 

 • Procentandel af studerende på elite/talentforløb 

5. Kvaliteten af undervisere målt på deres uddannelsesniveau 

6. Studieintensitet, minimumsgrænsen er 12 konfrontationstimer om ugen på første år af en 

bacheloruddannelse 

7. Overheadomkostninger 

 

 
Resultatbaseret bevil-

ling 
(50 pct.) 

 

Uddannelse (64 pct.) 

Forskning (36 pct.) 

Fast bevilling (50 pct.) 
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For at opnå de fulde 5 pct. skal institutionen opfylde samtlige syv ovenstående mål. Målene er 

inddelt i tre grupper (1-3, 4, 5-7). Hvis institutionen ikke opnår et af målene i en af grupperne, 

mister de 1/3 af 5 pct. 

 

Den uafhængige komite vurderer institutionernes måltal på tre parametre: 

1. Er målene ambitiøse og realistiske 

2. Passe de ind i den nationale profilerings dagsorden 

3. Er de mulige 

 

Institutionerne modtager midler i henhold til komiteens vurdering på ovenstående parametre. 

5.3 Dimensionering 

Det er institutionerne selv, der fastsætter optaget. I princippet kan ministeriet fastsætte en di-

mensionering, men dette sker ikke i praksis. Dette skyldes, at det vurderes, at institutionerne har 

et incitament til at holde et nogenlunde fast niveau for optaget, da de ønsker at fokusere på kva-

litet og derfor har behov for et stabilt studenteroptag i forhold til bygninger, undervisere mv. 

 Der er dog enkelte uddannelser som f.eks. medicinske uddannelser, tandlægeuddannelse, 

dyrelægeuddannelsen, hvor der sker en egentlig dimensionering. Dimensioneringen sker på 

baggrund af anbefalinger fra en uafhængig rådgivningskomité. Komitéens anbefalinger sker på 

baggrund af en planlægningsmodel, hvis basis er efterspørgslen på sundhedsydelser og udbud-

det af lægefaglig arbejdskraft i et langsigtet perspektiv. 

 En institution kan begrænse antallet af studerende, der vil blive optaget på en uddannelse. 

Udvælgelsen af studerende, der skal optages består enten af lodtrækning, udvælgelse via institu-

tionen eller en kombination af begge. Personer, der har et gennemsnit på 8 eller højere på deres 

afsluttende eksamen, deltager ikke i lodtrækning. De er altid optaget med det samme.  

5.4 Øvrig kvalitet og relevans 

I de seneste år har der været fokus på i særlig grad at orientere de kommende studerende om de 

enkelte studier, herunder også beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Dette skal sikre, 

at de træffer det rigtige uddannelsesvalg. Derfor er der som supplement til de almindelige oplys-

ninger om uddannelserne udarbejdet et faktaark, der blandt andet viser, hvordan tidligere stu-

derende bedømmer uddannelsen, hvor mange undervisningstimer den studerende vil modtage 

på første år, og hvor stor ledigheden er for dimittender. Faktaarket er placeret på en hjemme-

side, der svarer til uddannelsesguiden i Danmark. Den nederlandske regering håber, at disse 

oplysninger vil hjælpe de studerende til at vælge den rigtige uddannelse i første forsøg, og derved 

få nedbragt frafaldsprocenten og antallet af studieskiftere. 

5.5 Øvrig styring af institutionerne, herunder anvendelse af udviklingskontrakter 

Der bliver indgået udviklings-/resultatkontrakterne med alle institutionerne, og fra 2013 er der 

for første gang tilknyttet bevillinger til kontrakterne, jf. beskrivelsen af fordeling af de 7 pct. af 

uddannelsesbevillingen. 
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5.6 Forskelle og ligheder i forhold til Danmark 

Der er en række fællestræk i de to landes bevillingssystemer. Begge lande giver bevilling på bag-

grund af aktivitet. I Nederlandene er det dog i gennemsnit 77,5 pct. af uddannelsesbevillingen, 

der er aktivitetsafhængig, mens den øvrige del primært er en fast bevilling. Forskningsmidlerne 

har også både en fast del og en resultatbaseret del. Den faste andel udgør 58 pct. og er en histo-

risk fastsat bevilling, som det også kendes fra Danmark. Den resultatbaserede del er lige som i 

Danmark afhængig af performance på en række parametre.  

 Til forskel fra Danmark er der deltagerbetaling i Nederlandene. Ifølge det nederlandske 

uddannelsesministerium har de ikke undersøgelser eller i øvrigt en umiddelbar vurdering af, om 

deltagerbetalingen har nogen incitamentsvirkning i forhold til de studerendes studievalg og 

gennemførelse. Dette begrundes i, at deltagerbetalingen er alment accepteret og har været ind-

ført i rigtig mange år.  

 Siden 2013 har der i Nederlandene også været knyttet bevilling til udviklingskontrakterne. 

Kontraktperioden afsluttes først i 2016, og derfor er det for tidligt at vurdere, om de har haft en 

effekt. 

 I Nederlandene er det uddannelsesinstitutionerne selv, der fastsætter, hvor mange der skal 

optages. Der er dog enkelte uddannelser, som bliver dimensioneret. Dette gælder f.eks. medicin, 

hvor der ligesom i Danmark er fastsat et maksimalt optagelsestal. 

5.7 Bilag og links 

Information om faktaark for uddannelser (på nederlandsk): 

http://www.studiekeuze123.nl/page/studie-in-cijfers 

 

Statistikpublikation fra det nederlandske ministrie for uddannelse, kultur og videnskab (en-

gelsk): http://www.government.nl/ministries/ocw/documents-and-

publications/reports/2013/07/31/key-figures-2008-2012.html 
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