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Sag: 

  

Ny bevillingsmodel for uddannelsesindtægter 

 

 

Bilag: 

  

1. Bevillingsreform – implementering på SDU 

2. Bilag SDU uddannelsesramme 2019-2021 

 

 

Sagsindhold: 

 

Fra 2019 indføres et nyt bevillingssystem for de videregående heltidsuddannelser. Siden offentliggørelsen har 

SDU arbejdet med en model for intern fordeling af uddannelsesmidlerne, som dels implementerer de væsentligste 

intentioner med bevillingsreformen og dels sikrer, at SDU’s egne strategiske mål fortsat understøttes af økonomi-

ske incitamenter til fakulteterne. 

 

Den nye model for intern fordeling af uddannelsestilskud på SDU tager højde for, at de enkelte fakulteter over de 

næste år er i forskellige udviklingsforløb i forhold til øget/reduceret optag af studerende. Modellen indeholder inci-

tamenter, som skaber finansiel sammenhæng mellem optag af studerende og uddannelsesaktiviteter (jo flere stu-

derende, des mere undervisning og flere eksamener samt vice versa), og som fremmer fokus på studietid og be-

skæftigelse. Modellen fastholder 3 ud af 4 af incitamenterne fra den tidligere model med fokus på udvekslingsstu-

derende og deltidsuddannelse.  

 

Det er hensigten, at den nye interne fordelingsmodel for uddannelsestilskud på SDU skal virke frem til regeringen 

implementerer en ny model for fordeling af basisforskningsmidler, forventeligt om 3-4 år. Der vil herefter blive fore-

taget en revision af SDU’s samlede budgetmodel. 

 

Modellen implementeres med følgende væsentlige elementer: 

• at hele grundtilskuddet forankres på Fællesområdet og SDU Reserve 

• at hele det decentrale tilskud fordeles til fakulteterne efter fakulteternes STÅ-omsætning på campus  
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 Side 2 

• at 89+3 % af aktivitetstilskuddet til heltidsuddannelse fordeles til fakulteterne og 8 % fordeles til Fællesområdet 

og SDU Reserve, mens at 70 % af aktivitetstilskuddet til deltidsuddannelse fordeles til fakulteterne og 30 % 

fordeles til Fællesområdet og SDU Reserve 

• at ’resultattilskuddet studietid’ tilgår fakulteterne 100 %  

• at ’resultattilskuddet beskæftigelse’ tilgår fakulteterne 100 %  

• at kvalitetstilskuddet i første omgang tilgår SDU Reserve. Med henblik på efterfølgende direktionsbeslutning 

om kvalitetsfremmende initiativer på uddannelsesområdet, fordeles tilskuddet herefter til fakulteterne efter en 

endnu ikke defineret nøgle. Midler vedr. kvalitetstilskuddet til SDU er derfor ikke indregnet i modellen 

• at incitamentet ’USB’ fjernes, incitamentet ’forskningsbaseret deltidsuddannelse’ fastholdes og incitamenterne 

’SDU studerende på udlandsophold’ og ’udenlandske studerende på ophold hos SDU’ ligestilles takstmæssigt 

• at der sker udligning i 2019 (overgangsbevilling) mellem den nuværende og nye fordelingsmodel, således at 

fakulteterne har en uændret indtægtsramme i 2019 

• at overgangsbevillingen udfases til 66 % i 2020 og 33 % i 2021. Overgangsbevillingen tages op til revision, når 

SDU har kendskab til en ny fordeling af basisforskningsmidler på finansloven. 

 

Der tages generelt forbehold for opstillede tal i materialet, da SDU er afhængig af en række tekniske beregninger 

fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som først forventes klar i efteråret 2018.  

 

Direktionen har godkendt fordelingsprincipperne 29. august 2018 og på den baggrund forelægger Rektoratet den 

nye bevillingsmodel for uddannelsesindtægter til bestyrelsens godkendelse. 

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender den beskrevne bevillingsmodel for uddannelsesindtægter på SDU 
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