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Forord

Traditionen tro er denne hvidbog skrevet som optakt til Viden-
skabernes Selskabs forskningspolitiske årsmøde, hvor vi igen i
år håber at kunne samle alle hovedaktører i den forskningspoli-
tiske debat. Som sædvanlig er det Selskabets Forskningspoliti-
ske Udvalg (FPU) der har ført pennen og står som arrangør af
årsmødet. I år har FPU med inspiration fra verserende politiske
reformplaner for Danmark, herunder det nye regeringsgrundlag,
valgt at fremlægge et 2020-reformoplæg for de danske universi-
teter. Hvidbogen er tænkt som et konkret bud på hvorledes
universiteterne kan imødekomme et bredt politisk ønske om
med en øget satsning på uddannelse og forskning at bidrage til
at skabe vækst, velstand og velfærd for Danmark i en globalise-
ret verden. FPU deler den overordnede politiske vurdering af at
viden er nøglen til en god samfundsudvikling, men mener ikke
at udviklingen på universiteterne gennem de seneste 10 år, som
et bredt politisk flertal har ansvaret for, er gået i den rigtige
retning. Det nye regeringsgrundlag har på et overordnet plan
nogle positive målsætninger, som imidlertid kun kan realiseres
ved på afgørende punkter at bryde med denne udvikling. FPU
opstiller derfor en mere vidtgående plan med 10 indsatsområ-
der. Tanken er ikke at give færdige løsninger eller teknisk fær-
digbearbejdede forslag, men snarere at tilvejebringe et debatop-
læg der i argumenterende form fremlægger forslag til principper
som vi mener bør ligge til grund for universiteternes virke og
forvaltning fremover. FPU håber dermed at lægge op til en god
og konstruktiv debat der vil sætte sig spor i det videre arbejde
med at udvikle de danske universiteter.

Kirsten Hastrup Carl Bache
Præsident Formand
Videnskabernes Selskab FPU
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1. Indledning

Dansk politik er præget af behovet for langsigtede reformer der
kan sikre dansk konkurrenceevne og bæredygtighed fremover
uden at der skæres vitalt i borgernes velfærd. Dette lå til grund
for den tidligere regerings globaliseringsstrategi med udgangs-
punkt i rapporten fra 2006, hvor et helt centralt punkt var øgede
investeringer i forskning og uddannelse med henblik på at ruste
Danmark til de videns- og innovationsmæssige udfordringer
landet i stigende omfang stilles over for i en globaliseret verden.
Det var også den tankegang der lå til grund for VK-regeringens
reformoplæg Danmark 2020. Viden > Vækst > Velstand >
Velfærd fra februar 2011. VK-oplægget er et kontant strukture-
ret skrift der efter indledende statusopgørelse, kort behovsana-
lyse og generel målsætning opstiller 10 punkter, hvert med en
præcist formuleret ambitiøs målsætning (som eksempelvis:
"Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden" og
"Det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i ver-
den"), og hvert med kort uddybende argumentation og hand-
lingsplan. Ved folketingsvalget i september 2011 fik Danmark
en ny regering bestående af R, S og SF, som har formuleret et
nyt fælles politisk grundlag og nye målsætninger. Fælles for
globaliseringsstrategien, den tidligere regerings 2020-plan og
det nye regeringsgrundlag er ønsket om at styrke Danmark
gennem øgede investeringer i uddannelse og forskning. Tilde-
lingen af denne overordnede rolle til uddannelse og forskning
bakker det Forskningspolitiske Udvalg i Videnskabernes Sel-
skab (FPU) varmt op om. Men det er ikke ligegyldigt hvordan
denne satsning operationaliseres.

I år har FPU derfor besluttet at fremlægge et detaljeret bud på
hvilken kurs der skal lægges, og vil i den forbindelse komme
med konkrete forslag til hvordan centrale punkter i det nye
regeringsgrundlags mål for forskning og uddannelse kan udfyl-
des. Vores vision tager afsæt i tingenes tilstand på institutioner-
ne og udmøntes i en 2020-plan for forskning og uddannelse på
de danske universiteter. Danske universiteter har de seneste 10-
12 år været inde i en rivende udvikling, bl.a. fordi der som led i
globaliseringsstrategien er tilført sektoren ganske betydelige
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ekstra midler med tilhørende forudsætninger og krav, og fordi
man har reformeret universitetsledelserne og fusioneret en ræk-
ke institutioner. Samtidig er optaget til universitetsuddannelser
steget markant, herunder ph.d.-uddannelsen, hvis dimensione-
ring er blevet mere end fordoblet i perioden. Der er i stigende
grad en politisk erkendelse af at universiteterne spiller en meget
vigtig rolle i den videre samfundsudvikling, og det har givet
universiteterne en særlig politisk bevågenhed – med alt hvad
dette indebærer.

Mens det er vanskeligt at være uenig i den overordnede strategi,
nemlig at styrke Danmark gennem en øget satsning på uddan-
nelse og forskning, så har der som antydet vist sig ganske bety-
delige modsætninger i opfattelserne af hvordan dette bedst lader
sig gøre. FPU, hvis medlemmer har stor erfaring med forskning,
uddannelse og ledelse, peger i sine seneste 6 års hvidbøger på
en række områder hvor der er opstået uhensigtsmæssigheder og
problemområder i forbindelse med de forsknings- og uddannel-
sespolitiske tiltag fra regering og Folketing. Vi har specielt
beskæftiget os med universiteterne i fremtidens videnssamfund
(2006), med forsknings- og ytringsfriheden (2007), med publi-
cering, evaluering og formidling (2008), med kvalitet og styring
på universiteterne (2009), med behovet for en højtillidsstrategi
mellem det politiske system, ministeriet og institutionerne
(2010) og med problemerne med at opretholde forskningsbase-
ring af universitetsuddannelserne i deres fulde bredde (2011).
Mere specifikt har vi bl.a. drøftet balancen mellem fri og strate-
gisk forskning, bibliometri, medarbejderindflydelse, detailregu-
lering, samspillet mellem institutioner og forskningsråd i en
optimal anvendelse af forskningsbevillinger, og den øgede
beslaglæggelse af de frie forskningsmidler for at understøtte
snævre udviklingstiltag. En rød tråd i debatten har fra vores side
været at den styring og kontrol som – direkte og indirekte – er
blevet lagt ned over institutionerne de senere år, og de lov- og
bekendtgørelsesmæssige ændringer der er vedtaget, på nogle
afgørende punkter har lagt hindringer i vejen for at opfylde den
rosværdige overordnede målsætning. Med andre ord har det
ikke været muligt at udnytte de øgede ressourcer optimalt inden
for de fastlagte rammer. Det er derfor i samfundets interesse at
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der sker en kursændring, for det handler ikke kun om at investe-
re mere i uddannelse og forskning, men også om hvordan skat-
teborgernes penge investeres bedst muligt. Det nye regerings-
grundlag kan være et vigtigt skridt i den rigtige retning, men det
forudsætter større politisk lydhørhed end hidtil over for de fag-
lige bud på hvad der gavner kvalitet i uddannelse og forskning.

2. Mindst ét dansk universitet i Europas top 10?

Før vi kommer nærmere ind på de forskellige politiske bud på
hvad der skal ske på de danske universiteter i den kommende
årrække, bør det nævnes at tingenes tilstand på institutionerne
er et resultat af brede politiske forlig (bl.a. i forbindelse med
ændringer i universitetsloven og årlige finanslove) og således
ikke kun VK-regeringens ansvar. Både VK-regeringens 2020-
reformoplæg og det nye regeringsgrundlag er udtryk for nogle
tendenser som rækker ud over snævre partipolitiske mærkesa-
ger. Eksempelvis er der bred politisk opbakning til flere studie-
pladser, mindre frafald, hurtigere gennemførelsestider, bedre
forskeruddannelse, større transfer af viden til industri og er-
hvervsliv, øget internationalisering etc. I forligskredsen har der
i den forbindelse været en vis fælles forståelse for øget konkur-
renceudsætning, integrering af sektorforskningsinstitutter i
universiteterne, og større fokus på patenter og internationale
publikationer. I forsknings- og uddannelsespolitiske diskussio-
ner dukker visse temaer hyppigt op, og disse bør derfor under-
kastes kritisk vinkling uanset om de senest er fremført af rege-
ring eller opposition.

Et af de temaer der med jævne mellemrum dukker op i debat-
ten, fik særlig prominens i VK-regeringens 2020-reformoplæg
som et af de ti overordnede mål for nationen: "Mindst ét dansk
universitet skal ligge i Europas top 10". Vi opfatter denne ambi-
tion positivt, ligesom i det hele taget opmærksomheden på dan-
ske universiteters bedre placering på internationale ranglister.
Den er udtryk for en vilje til fortsat at styrke uddannelse og
forskning i Danmark for derigennem at sikre Danmarks position
i global sammenhæng og dermed vores velfærd. Ingen kan være
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uenig i at vi i Danmark skal have uddannelser og forskning på
det allerhøjeste internationale niveau. Men samtidig må vi adva-
re kraftigt mod at indrette forsknings- og uddannelsespolitikken
på at opnå en høj placering på disse ranglister, som ud fra reelle
kvalitetskriterier er dybt problematiske. Det ligger i tiden, og da
ikke mindst efter 10 år med VK-regeringen, at konkurrence er
godt. Men inden for forskning og uddannelse er det ikke al
konkurrence der giver kvalitet, og det er ikke alle konkurrencer
det giver mening at vinde – et vigtigt forhold som vi skal vende
tilbage til.

I VK-regeringens 2020-oplæg blev det beskrevet hvad man
mente allerede at have gjort sammen med en i øvrigt bred for-
ligskreds, nemlig: Professionaliseret universitetsledelserne,
sikret større forskningsbevillinger (herunder basismidler), skabt
færre, større og stærkere universiteter gennem fusioner, øget
antallet af ph.d.-studerende og fremmet eliteuddannelser på
særlige områder, samt styrket internationaliseringen gennem
stipendier, samarbejdsaftaler og etableringen af et universitets-
center i Beijing. Derefter opstillede planen 5 indsatsområder der
angiveligt skulle sikre placeringen af et dansk universitet i den
europæiske top: (1) bedre tilpasning af uddannelserne til sam-
fundets behov; (2) styrkelse af forskning og innovation (hvor
universiteterne "bør have klare og ambitiøse mål for kommerci-
alisering i deres udviklingskontrakter"); (3) styrkelse af grund-
forskningsfonden; (4) oprettelse af en 'matchfond' der skal til-
skynde til et udbygget forskningssamarbejde mellem private og
offentlige institutioner; (5) styrket tilskyndelse til at oprette
internationale universitetspartnerskaber og netværk.

Man kunne fristes til at indvende at det ikke er fraværet af le-
delsesproblemer der har karakteriseret danske universiteter efter
'professionaliseringen' af universitetsledelserne, at institutioner-
nes frie råderum over basismidler reelt er blevet begrænset i
perioden (til skade for såvel fri som strategisk forskning og for
forskningsbaseringen af uddannelserne) og at tiltag under devi-
sen 'stort er godt' ikke nødvendigvis passer på hverken forsk-
ning eller uddannelse, men tværtimod har det med at medføre
bureaukrati, demotivering og fremmedgjorthed. Tilbage står
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imidlertid også nogle gode tiltag (som fx den større satsning på
forskeruddannelse), og sektoren kan kun være tilfreds med den
øgede politiske bevågenhed, for derved bliver den forsknings-
politiske debat koblet tættere på de centrale politiske beslut-
ningsprocesser.

I forhold til den fremtidige udvikling kan det være svært at se
en helt klar sammenhæng mellem ambitionen om at få ét dansk
universitet i Europas top 10 og de fem indsatsområder der fore-
slås i VK-planen for at sikre dette. Heldigvis! For det første er
ranking af universiteter ikke en entydigt objektiv øvelse, men
afhænger af hvilke kriterier der anlægges, og under alle om-
stændigheder bygger selv de mest fremtrædende systemer
(Academic Ranking of World Universities, QS World Universi-
ty Rankings og Times Higher Education World University
Rankings) på primært kvantitative kriterier (eksempelvis antal
citationer i anerkendte tidsskrifter, antal ph.d.-grader, antal
Nobelprisvindere, m.v.). Disse kriterier kan naturligvis være
nyttige for regeringer, universitetsledelser og forskere at tænke
ind i arbejdet med at udvikle universiteterne, men man skal
huske på at kvalitet i forskning og uddannelse, som jo må være
det egentlige mål, ikke uden videre pålideligt afdækkes af kvan-
titet i produktionen. Navnlig skal man være klar over at en
fremadrettet kvantitativ målsætning ofte vil virke kvalitativt
skævvridende i forhold til de underliggende mål (jf. vores af-
standtagen i tidligere hvidbøger fra bibliometriske indikatorer
som led i en ressourcefordeling).

Selv hvis det gav ultimativ god mening at ranke universiteter,
virker det for det andet betænkeligt, måske endda uansvarligt, at
have som national ambition at et enkelt universitet hæver sig op
i 'Europas top'. Danske skatteydere ville næppe få ’added value’
af den satsning. Det er meget vigtigere at sikre et generelt højt
nationalt niveau for uddannelse og forskning med bred regional
dækning end at koncentrere ressourcer med henblik på at et
enkelt universitet stiger 'til tops'. De faglige fyrtårne behøver
ikke alle at stå det samme sted. Konkurrence inden for forsk-
ning og uddannelse er kun kvalitetsfremmende på strengt fagli-
ge præmisser (som fx dem der anvendes i det danske forsk-
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ningsrådssystem). Som administrativt og ledelsesmæssigt sty-

ringsinstrument kan konkurrence på kvantitative måltal gøre

mere skade end gavn. Universiteter – og dermed samfundet – er
ikke tjent med at universiteter konkurrerer mod hinanden på

kvantitative mål. Et universitet skal først og fremmest konkurre-

re med sig selv i forsøget på hele tiden at gøre tingene bedre. Et

godt samarbejde med andre universiteter er vigtigt for at det kan

lykkes, og vigtigt for at påvise om det er lykkedes. I bedste fald

kan ranking give stof til eftertanke og selvransagelse på de

givne præmisser, i værste fald kan det styre et universitet ind i

en kvalitetsforringende spiral hvor indikatorerne blomstrer, men

forskningen lider.

Endelig skal man huske på at den konkurrence der udspilles i

forbindelse med ranking, er en konkurrence hvor Danmark har

dårlige indgangsbetingelser: Vi har ikke mulighed for at bruge

de samme enorme ressourcer på uddannelse og forskning som

eksempelvis Harvard, MIT og Cambridge. Det giver bedre

mening at satse nationalt på et højt bredt videns- og kompeten-

ceniveau samt at skabe ideelle rammer for at danske forskere

kan indgå i samarbejde med de bedste forskere internationalt,

og at de har frihed til at forfølge de skæve og anderledes ideer

som måske – måske ikke – kan lede til afgørende nybrud. I en
vis forstand bør vi i Danmark snarere forfølge en Fosbury-

strategi om at gøre tingene anderledes, ja måske helt bagvendt,

end at halse ryggesløst bagefter de for alvor stærke på den slag-

ne landevej.
1
Det er ikke kun inden for industri og erhvervsliv

der er brug for innovation snarere end imitation, men også

forskningspolitisk! Og som ved økonomiske investeringer gæl-

der det også inden for forskning at store gevinster forudsætter

en vis risikovillighed. Har danske politikere for alvor modet og

1
Som bekendt vandt amerikaneren Dick Fosbury guld i højdespring ved olym-

piaden i Mexico City i 1968. Hans bedrift skyldtes at han gjorde tingene helt

anderledes end de øvrige konkurrencedeltagere, der anvendte det traditionelle

forlæns saksespring. Som det kan ses på følgende YouTube fil, springer Fosbu-
ry til publikums store jubel baglæns over – en teknik der efterfølgende blev
standard inden for den sportsgren: www.youtube.com/watch?v=Z_sIwv6SAxc
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risikovilligheden til at realisere deres egne forsknings- og ud-
dannelsespolitiske ambitioner, nemlig at give danske forskere
mulighed for kvalitativt at hæve sig til tops i forskningens ver-
den og at bringe danske tertiære uddannelser op i reel verdens-
klasse?

3. Et nybrud i forsknings- og uddannelsespolitikken?

En bred forligskreds hen over midten – nogle gange bredere end
andre gange – står bag en væsentlig del af den uddannelses- og
forskningspolitik der har været ført de sidste mange år under
VK-regeringen (globaliseringsaftalerne og universitetsloven).
Så det er ikke overraskende at det nye regeringsgrundlag 'Et
Danmark der står sammen' fra SRSF-regeringen indeholder
elementer der næppe vil være kontroversielle i VKO-kredse.
Det gælder forslaget i regeringsgrundlaget om at "universiteter
og andre vidensinstitutioner åbner sig og deltager i fremtidens
globale innovationsnetværk" (p. 21), hvilket harmonerer meget
godt med VK-planens punkter om styrkelse af forskning og
innovation samt oprettelse af internationale universitetspartner-
skaber og netværk. Der vil formentlig også kunne findes bred
støtte i Folketinget til den nye regerings forslag om til gavn for
samfundet at øge nyttiggørelsen af forskningen gennem større
åbenhed fra universiteterne og partnerskaber med erhvervsliv
og offentlige myndigheder (p. 22), hvilket passer som fod i hose
med VK-planens punkt om tilskyndelse til et udbygget forsk-
ningssamarbejde mellem private og offentlige institutioner. I
lyset af VK's kraftige opprioritering af strategisk forskning og
deres stålsatte tro på at alt stort er godt, vil den nye regerings
målsætning om på et kvalitativt grundlag at koncentrere de
strategiske midler på færre større satsninger (p. 22) der afspejler
nationale styrkepunkter, ej heller være et kardinalt stridspunkt.
Endelig er regeringens markante satsning på uddannelse for at
sikre kvalificeret arbejdskraft i den internationale konkurrence i
det mindste foreneligt med VK-planens ønske om bedre tilpas-
ning af uddannelserne til samfundets behov.

Men dermed hører ligheden også op.
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På en række punkter giver det nye regeringsgrundlag anledning
til at tro at der fremover vil blive anlagt en væsensforskellig
vinkling på en række forsknings- og uddannelsespolitiske em-
ner. Først og fremmest skal her nævnes målsætningen om at øge
basismidlerne på universiteterne og den eksplicitte erkendelse
af koblingen mellem basismidler og kvalitet i uddannelserne:
"Basismidlerne skal sikre grundforskning og dermed udbud af
uddannelser på et højt internationalt kvalitetsniveau" (p. 22).
Regeringen ønsker at fastholde Barcelonamålsætningen på 1%
af BNP, men som et 'gulv' snarere end et 'loft' således at der kan
ske en udbygning i de offentlige investeringer i forskning. Med
aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2012 er der rent
faktisk også sket en ændring i den relative fordeling mellem
strategisk og fri forskning idet der er givet væsentligt flere mid-
ler til Det Fri Forskningsråd og til basismidler. Endvidere vil
regeringen:

[æ]ndre styrings- og bevillingssystemet for universiteter og de
øvrige videregående uddannelser, så det giver større frihed og
mindre detailregulering, samt bedre muligheder for at satse på
kvalitet i uddannelserne og forskningen for at skabe de bedste
uddannelser, den bedste forskning og et værdifuldt samspil
med det omgivende samfund. (p. 20)

Udfordringen her bliver ikke blot at øge kvaliteten, men at gøre
det samtidig med en øget dimensionering. Regeringen ønsker
nemlig at procentandelen af en ungdomsårgang der tager en
videregående uddannelse, stiger til 60%, og at procentandelen
der tager en lang videregående uddannelse, stiger til 25%. Gen-
nem omorganisering af uddannelserne skal universiteterne til-
med sikre at disse mange flere unge kommer hurtigere igennem
deres uddannelse (p. 20).

Samlet er regeringsgrundlaget mere detaljeret og ambitiøst på
både uddannelses- og forskningsområdet end VK-planen. Sam-
tidig signaleres en vilje til at reformere bevillings- og styrings-
systemet og en forståelse for sammenhæng mellem et vist råde-
rum med basismidler og kvaliteten af lange videregående ud-
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dannelser. En række af de punkter vi vil foreslå i vores 2020-
plan nedenfor, er derfor umiddelbart mere forenelige med det
nye regeringsgrundlag end med den politik der hidtil har været
ført. Men samtidig skal det understreges at mange af den nye
regerings mål kun kan nås hvis regeringen modstår fristelsen til
at styre meget direkte efter kvantitative mål uden at økonomi og
kvalitet følger med. Det vil kræve en markant omlægning af den
hidtidige politik. Navnlig målet om at 25% af en årgang frem-
over skal have en lang videregående uddannelse, er udfordrende
i denne sammenhæng.

4. En 2020-plan for de danske universiteter

Mange af de punkter der indgår i vores 2020-vision, hænger
nøje sammen og tjener det fælles overordnede mål at sikre kva-
litet og god balance i universiteternes virksomhed. I universi-
tetsloven er den overordnede målsætning angivet i § 2:

§ 2. Universitetet har til opgave at drive forskning og give forsk-
ningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden
for sine fagområder. Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil
mellem forskning og uddannelse, foretage en løbende strategisk
udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddan-
nelsesmæssige fagområder og udbrede kendskab til videnskabens
metoder og resultater.

Vi tilslutter os hensigten med denne paragraf og angiver neden-
for 10 forslag der sigter på at understøtte de danske universite-
ters bestræbelser på at opfylde lovens klare målsætning. Det
følger at lovmæssige, ledelsesmæssige, organisatoriske og fag-
lige tiltag direkte skal tjene til at fremme uddannelse og forsk-
ning, og omvendt må tiltag som medfører en svækkelse, selv-
sagt undgås.

Vores 10 punkter er:

1. Ny tilskudsmodel for universiteterne
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2. Fra ex ante-styring af universiteter med udviklingskon-
trakter via nyt nøgletalssystem til ex post-styring med ker-
neaktivitetsevalueringer

3. Modernisering af den 'professionelle' ledelse
4. Styrket forskningsbasering af uddannelserne
5. Heltidsstuderende på heltidsstudier, deltidsstuderende på

deltidsstudier
6. Et mere balanceret forskningsfinansierende system
7. En bedre og mere omkostningseffektiv transfer af viden

mellem universiteter og erhvervsliv
8. Attraktive karriereveje med styrket forskeruddannelse og

bedre kønsmæssig balance i rekrutteringen
9. Styrket internationalisering med en klar skelnen mellem

nationale og internationale forpligtelser og muligheder
10. Styrket organisatorisk og teknisk-administrativ understøt-

telse af forsknings- og uddannelsesarbejde

Trods den naturlige sammenhæng mellem nogle af disse punk-
ter har vi i det følgende valgt at kaste særskilt lys på hvert af
dem. Hovedparten af de synspunkter vi fremfører, ligger i for-
længelse af diskussioner og argumenter fra de sidste seks års
hvidbøger fra FPU (jf. www.royalacademy.dk). I vores fremstil-
ling har vi bevidst valgt ikke at gå i detaljer med teknikken
omkring en implementering, men først og fremmest at argu-
mentere for de principper vi mener bør ligge til grund for uni-
versiteternes virke og forvaltning. Dermed håber vi at kunne
lægge op til en god indholdsmæssig debat.

4.1 Ny tilskudsmodel for universiteterne

Vi foreslår at den eksisterende tilskudsmodel erstattes med en
model der tilskynder til fri grundlagsskabende forskning og
kvalitetssikring af uddannelserne, herunder den altafgørende
forskningsbasering af disse uddannelser.

Den nuværende tilskudsmodel med uddannelsestaxametre og
basismidler til forskning som to (næsten) helt særskilte hoved-
komponenter i finansieringen af universiteter som selvejende
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institutioner er under stærkt pres på flere fronter (i det følgende

koncentrerer vi os om disse to komponenter og ser bort fra

myndighedsbetjening, bygninger og fælles udgifter).
2
Dels

svarer denne tilskudsstruktur meget dårligt til aktivitetsstruktu-

ren på institutionerne: Uddannelserne underfinansieres markant

af taxametrene og er således afhængige af et stort råderum i de

frie basismidler. Dels er de frie basismidler i realiteten langt

mindre frie end de lyder: Det er bl.a. disse midler der ud over

underskuddet på uddannelsesaktiviteterne skal finansiere indlej-

ring af større eksternt støttede projekter, øget produktion af

ph.d.er, lokalstrategiske tiltag i henhold til udviklingskontrakter

eller ledelsesbeslutninger i form af ’Stjerneforskningsprogram-
mer’ (KU) eller ’Interdisciplinære Centre’ (AU). Derudover
bindes basismidler i forbindelse med ekstern privat forsknings-

finansiering med for lille eller slet intet overhead, mv. Den

principielle adskillelse mellem på den ene side uddannelsesta-

xametre der underfinansierer omkostningerne, og på den anden

side basismidlerne, der i stigende omfang bindes op på andre

formål, giver også et helt akut problem ved øget dimensionering

af uddannelserne, fx når der hver sommer oprettes ekstra stu-

diepladser for at lette ansøgningspresset til de lange videregå-

ende uddannelser. Institutionernes mulighed for at forsknings-

basere og således kvalitetssikre uddannelserne svinder i takt

med det øgede optag.

Men det største problem ved den nuværende tilskudsmodel er at

den ikke giver de rigtige incitamenter i forhold til den egentlige

målsætning: Forskning og forskningsbaseret uddannelse på

indtil højeste internationale niveau (jf. Universitetsloven § 2

citeret ovenfor). På dette punkt adskiller navnlig uddannelsesta-

xametrene sig markant fra skiftende regeringers tænkemåde

2
Grundlæggende er uddannelsesfinansiering og basismidler adskilte. Dog er

tilvæksten af basismidler hægtet op på konkurrence i henhold til den såkaldte
45-20-25-10 model (hvor beregningen sker på grundlag af følgende procentuel-

le aktivitetsfordeling: 45% (indtjente uddannelsesbevillinger), 20% (forsknings-

virksomhed finansieret af eksterne midler), 25% (forskningsvirksomhed målt
bibliometrisk), og 10% (ph.d.-produktion)), hvorefter der i et enkelt lille hjørne

af den samlede finansiering er en vis relation mellem uddannelsesdimensione-

ring og basismidler.
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omkring økonomiske incitamenter mere generelt. Vil man redu-
cere grænsehandelen, sænker man afgifterne på relevante varer i
Danmark. Vil man have gang i detailhandelen, giver man folk
mulighed for at hæve deres Særlige Pensionsopsparing. Vil man
reducere arbejdsløsheden inden for byggesektoren, giver man
husejerne særlige tilskud til større reparations- og udbygnings-
arbejder. Vil man have folk til at leve sundere, beskatter man
fedt, sukker og cigaretter. Med andre ord, man lovgiver ud fra
den præmis at penge styrer adfærd i en 'fornuftig' eller 'ønsk-
værdig' retning.

Det incitament som det nuværende taxametersystem giver uni-
versiteterne, er reelt at få så mange studerende igennem en
uddannelse så hurtigt som muligt uden at bekymre sig specielt
om den faglige kvalitet. Dette understreges yderligere af det
såkaldte færdiggørelsestaxameter, som giver institutioner der
mindsker frafald og øger de studerendes gennemførelsespro-
cent, ekstra midler. Man har fra politisk og administrativt hold
hidtil været uvillig til at erkende at dette er et problem for ud-
dannelseskvaliteten. Men det ér naturligvis et problem. Eksem-
pelvis bør der være finansiel rummelighed til det vigtige arbejde
i forbindelse med studerende der modtager undervisning, men
ikke består eksamen. Det er i samfundets interesse at der stilles
store krav når de studerende går til eksamen, og at der tages en
klar konsekvens hvis de krav ikke indfries. En sådan konse-
kvens kan enten være reeksamen efter mere intense studier og
forbedring af studievaner eller et bortvalg af videre studier efter
sober studievejledning. Det er i samfundets interesse at begge
dele bliver varetaget professionelt, men de er begge ressource-
krævende og bør indtænkes som en faktor i finansieringen. Til
sammenligning gives størstedelen af taxametertilskuddet til fx
gymnasier, erhvervsuddannelser og almene voksenuddannelser
(udbudt ved voksenuddannelsescentre) for antal optagne elever
efter såkaldte ’tælleprincipper’, hvilket betyder at der udbetales
taxametertilskud til institutionerne for de studerende, uanset om
de ender med at bestå eksamen ved årets afslutning. Derudover
gives også ganske betydelige ikke-aktivitetsafhængige tilskud
på disse uddannelsesområder.
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Alt arbejde med uddannelserne bør finansieres direkte og dæk-
kende. Der må ikke være nogen økonomisk gevinst ved at sæn-
ke eksamenskrav; og forskningsbaseringen – et helt afgørende
kvalitetsparameter – må ikke afhænge af graden af 'beslaglæg-
gelse' af basismidler til andre formål. Uddannelsernes kvalitet,
og dermed samfundets udbytte af den viden som de færdige
kandidater kan bringe i spil, er afhængig af den kvalitetsbase-
ring som fri forskning giver uddannelserne (se endvidere afsnit
4.4) Derfor bør vekselvirkningen mellem forskning og under-
visning indgå eksplicit i finansieringen af uddannelserne. Ta-
xametrene til universitetsuddannelser inden for de forskellige
fagområder har paradoksalt nok hidtil været blandt de laveste i
hele uddannelsessystemet når man tager hensyn til både de
aktivitetsafhængige taxametre og grundtilskuddene. Det vil
derfor være passende, her hvor vi med den nye regering har fået
en uddannelsesminister med ansvar for et meget bredere spek-
trum af uddannelser, at der bliver foretaget en tværgående ana-
lyse af taxametrene på forskellige typer uddannelser med hen-
blik på at skabe større realisme i finansieringen af de lange
videregående uddannelser.

Et grundlæggende princip bør være at universiteterne modtager
(et eller flere sammensatte) tilskud der direkte finansierer de
fulde omkostninger ved at drive forskningsbaserede uddannel-
ser. Tilskuddene bør beregnes på grundlag af antal studiepladser
ligesom det hidtidige uddannelsestaxameter inden for de for-
skellige studieretninger, men således at midler til forskningsba-
sering følger med automatisk.

Som forvaltningen af de hidtidige såkaldte frie basismidler har
udviklet sig med stigende indhug til en række andre formål end
egentlig forskning, er basismidlerne i realiteten blevet koblet fra
undervisningen. Der er et stort behov for at frede en betydelig
del af basismidlerne til den frie forskningsbasering af uddannel-
serne. Herudover skal der i et vist omfang ydes særskilt tilskud
til strategiske og lokalstrategiske tiltag (hvis det er et politisk
ønske at de enkelte universitetsledelser skal foretage strategiske
valg), til myndighedsbetjening, til bevaringsværdige småfag,
mv. I et sådant system skal finansieringen af uddannelserne
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realistisk bygge på udgifterne ved at levere tertiære, forsknings-
baserede kvalitetsuddannelser. Hvis prisen på en studieplads for
hver enkelt fagtype er sat rigtigt, dvs. så den dækker de reelle
omkostninger inkl. forskningsbaseringen, vil det skabe transpa-
rens for den politiske dimensionering af uddannelserne: Hvad
har Danmark råd til på denne vigtige front? Hvor meget vil vi
investere i tertiær kvalitetsuddannelse? Omvendt har det hidti-
dige basismiddeluafhængige uddannelsestaxameter med sin
underfinansiering og manglende transparens medført urealisti-
ske forventninger til kvalitet, navnlig i forbindelse med en øget
dimensionering.

En ny samlet model for finansiering af universitetsuddannelser
skal afspejle det forhold at forskningsbaseret tertiær uddannelse
er universiteternes allervigtigste bidrag til Danmark som vi-
dens- og innovationssamfund. Publikationer i internationale
tidsskrifter og opdagelser der kan lede til patenter, er naturligvis
vigtige, men når ikke på højde med det videnstransfer til sam-
fundet i sin helhed som bachelorer og kandidater fra universite-
terne leverer. De forskningsbaserede tertiære uddannelser er
universiteternes absolutte kerneydelse, og kvaliteten af den
kerneydelse er afhængig af at være målsat direkte i en ny dæk-
kende tilskudsmodel.

4.2 Fra ex ante-styring af universiteter med udviklings-
kontrakter via nyt nøgletalssystem til ex post-styring med
kerneaktivitetsevalueringer

Vi foreslår en ændring af den overordnede styring og kontrol
med universiteterne som i højere grad sætter kvalitet i centrum,
men uden at der slækkes på transparens på kvantitative nøgletal
og muligheden for konkret benchmarking.

Udviklingskontrakter mellem ministerium og universitetsbesty-
relser bidrager til en lidet konstruktiv, bureaukratisk topstyring
af aktiviteter på grundlag af primært kvantitative mål. De egner
sig dårligt i den fremadrettede forvaltning af selvejende institu-
tioner med kvalitative ambitioner for uddannelse og forskning,
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navnlig når det drejer sig om store komplekse fusionerede insti-
tutioner. Alligevel er dette instrument fastholdt i § 10, stk. 8 i
den nye universitetslov (vedtaget i maj 2011), om end i en ny
skikkelse. På Universitets- og Internationaliseringsstyrelsens
hjemmeside hedder det om udviklingskontrakter:

Formålet med udviklingskontrakterne er at fremme universite-
ternes strategiske udvikling og understøtte universiteternes ar-
bejde hermed. Udviklingskontrakterne kan virke både som in-
ternt ledelsesredskab på universiteterne og som eksternt red-
skab for ministeren for videnskab, teknologi og udvikling til at
skabe synlighed om universiteternes aktiviteter for at opfylde
samfundsmæssige målsætninger.

Kontrakterne, som er 3-årige med årlige afrapporteringer, inde-
holder 3-5 mål der opstilles af universitetet selv, og 3-5 pligtige
mål der pålægges af ministeren, bl.a. efter drøftelse med for-
ligskredsen og ud fra en vurdering af samfundets interesser.
Arbejdet med kontrakterne igangsættes af rektor (og har hidtil
typisk afledt udviklingsarbejde nedad i hierarkiet med henblik
på at fastlægge det enkelte fakultets og instituts bidrag til den
overordnede kontrakt), men færdiggøres af bestyrelsen, der
derefter forhandler kontrakten på plads med Uddannelsesmini-
steriet.

Problemet med udviklingskontrakter er den meget store afstand
mellem den øverste ledelse (ministerium, rektor og bestyrelse)
med suveræn beslutningskompetence og det videnskabelige
personale der forsker og underviser i institutionens daglige
virksomhed, og som er de eneste der reelt har ekspertisen til at
forestå den faglige udvikling. Denne afstand understøtter en
uheldig topstyring af det faglige udviklingsarbejde (jf. afsnit 4.3
nedenfor). Samtidig er kontrakterne med deres snævre krav til
profilering og strategiske udmeldinger med til at fjerne fokus fra
institutionernes ordinære virksomhed således som den er be-
skrevet i universitetslovens § 2.

Lad os kort nævne to eksempler på udviklingskontrakternes
negative konsekvenser. Det første eksempel omhandler forsk-
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ningsbaseringen af universitetsuddannelserne, som er selve
forudsætningen for universiteternes absolut vigtigste bidrag til
samfundet, nemlig den viden som de færdige kandidater kan
bringe i spil i deres samfundsvirke fremover. Helt besynderligt
– og desværre symptomatisk – indgår denne altafgørende forsk-
ningsbasering kun helt marginalt og indirekte i de hidtidige
udviklingskontrakter (jf. vores hvidbog fra 2011, Kvalitet i
universitetsuddannelserne - forskningsbaseret undervisning, s.
6-7), formentlig fordi det er svært at profilere sig på det der er
hele sektorens kerneydelse. Men hvad værre er, så lægger kon-
trakterne op til at foretage en strammere lokalstrategisk styring
af forskningen end af uddannelserne, hvilket er en skævvridning
af forskningsbaseringen af uddannelserne i deres fulde bredde
(ibid. s 12-14) og i modstrid med universitetslovens § 2 (hvoref-
ter "Universitetet skal sikre et ligeværdigt samspil mellem
forskning og uddannelse"). Kontrakterne modarbejder med
andre ord selve universiteternes absolutte kerneaktivitet og
adelsmærke.

Som det andet konkrete eksempel skal nævnes den overordnede
målsætning for forskningen i kontrakten for 2008-2010 indgået
mellem Syddansk Universitet og ministeriet om en stigning i
antallet af publikationer med 3% årligt. Incitamentet til at have
et sådant overordnet mål er naturligvis at ressourcefordelingen
mellem institutionerne bl.a. bygger på bibliometriske indikato-
rer. En stigning i antallet af publikationer er ikke i sig selv odiøs
så længe det sker på forskningens egne kvalitative præmisser.
Men hvis man målsætter en sådan stigning for fremtidig forsk-
ning, giver man et incitament nedad på institutionen til at gå på
kompromis med kvaliteten og kreativiteten for at opfylde de
lukrative kvantitative mål. Forskningen har sine egne incita-
menter og sin egen måde at regulere kvalitet på, og disse sættes
ud af spil af kvantitative målsætninger og krav oppefra.

Hvilket alternativ er der til udviklingskontrakter? Som FPU
tidligere har foreslået (jf. vores hvidbog 2010 Samfundets bevå-
genhed – Universiteternes ansvarlighed. Hvad kan forskerne,
universiteterne og forskningsrådene selv gøre og dets bilag 3
Notat til Folketingets Videnskabsudvalg, maj 2009), vil en ex
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post-tilgang til styringen af universiteterne klart være at fore-
trække. Dette kan ske i form af en udvidet lovbestemt offentligt
tilgængelig afrapporteringspligt der frembringer et grundlag for
systematisk nøgletalsbenchmarking af alle aktiviteter. Med
mellemrum underkastes kvaliteten af aktiviteterne en mere
grundlæggende kritisk kerneaktivitetsevaluering med henblik på
at fastslå hvorledes det enkelte universitet lever op til universi-
tetsloven, og navnlig § 2. Universiteternes offentliggørelse af
nøgletal skal naturligvis omfatte al uddannelse (optag, frafald,
bachelor-, kandidat- og ph.d.-produktion, kandidaternes beskæf-
tigelsesmuligheder, studentertilfredshed mv.), forskning (fag-
fællebedømt forskningsproduktion), vidensdeling i øvrigt (sam-
arbejde med det omgivende samfund, innovation, deltagelse i
offentlig debat), myndighedsbetjening, økonomi og personale
(ledelse, øvrig administration, teknisk assistance, VIP, samt
administrative effektivitetsmål). Kerneaktivitetsevalueringen
kunne varetages af Rigsrevisionen eller en rigsrevisionslignen-
de instans, og kunne belejligt erstatte det nuværende akkredite-
ringssystem; den skal lovfæstes så det sikres at universiteternes
varetagelse af større områder inden for forskning og uddannelse
med mellemrum systematisk detailevalueres med inddragelse af
relevant faglig ekspertise fra ind- og udland.

Konceptet er for så vidt simpelt: Universitetsloven skal definere
samfundets formål, rammer og betingelser for universiteternes
virksomhed, og den efterfølgende nøgletalsbenchmarking og
kerneaktivitetsevaluering skal gøre det muligt at vurdere hvor-
ledes institutionerne lever op til loven. En sådan fremgangsmå-
de vil forpligte universiteterne på fortsat faglig udvikling og i
langt højere grad sikre gode rammer for en kvalitetsfremmende
bottom up-proces i denne udvikling, hvor de der skal levere
varen til samfundet, nemlig forskerne og underviserne, er i
centrum.

4.3 Modernisering af den 'professionelle' ledelse

Vi foreslår at universitetsledelserne lovmæssigt forpligtes på at
opdyrke en særlig virksomhedskultur med to ledelsesbegreber
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som er helt afgørende for at universiteterne kan yde de bedste
bidrag til samfundsudviklingen, nemlig dobbelt loyalitet og
'accountability' (medarbejdernes mulighed for at holde en le-
delse ansvarlig).

Men først lidt baggrund:

På institutioner hvor en central del af selve målsætningen for
arbejdet er karakteriseret ved kreativitet, engagement, nytænk-
ning og iderigdom blandt de videnskabelige medarbejdere, bør
der stilles ganske særlige krav til ledelsen. Disse krav bliver
ikke mindre af at vidensarbejde fordrer et frirum til at forfølge
nye ideer, overraskende resultater, pludselige intuitioner, kon-
troversielle fortolkninger, mv., samtidig med at samfundet via
regering og Folketing helt legitimt stiller krav til den viden der
skabes. Der er således to hovedhensyn som enhver universitets-
ledelse bør tage: Et hensyn til universitetets 'indre liv' med
forskning og uddannelse der trives bedst på rent faglige kriteri-
er, og et hensyn til de 'ydre' skiftende formål, rammer og betin-
gelser som til enhver tid gælder, og som naturligvis forudsætter
effektiv administrativ forvaltning med størst muligt samfunds-
udbytte for øje. Samlet gælder det at ledelsen er lige så meget til
for forskernes og undervisernes skyld, som de er til for at sikre
at samfundets forventninger indfries. Desværre erkendes det
ikke altid at ledelsesudfordringen på universiteterne er at forene
de to legitime perspektiver i en naturlig helhed snarere end at
opfatte dem som to inkompatible størrelser, hvor de ydre krav
formuleres så de i praksis forhindrer produktionen af universite-
ternes kerneydelser i den ønskede høje kvalitet. Det er i sam-
fundets interesse at lederne sikrer faglig stortrivsel i forsknin-
gen og uddannelserne, for kun derigennem kan der skabes den
høje kvalitet som samfundet efterlyser og er afhængigt af.

Nok kan en ledelsesform med et altdominerende medarbejder-
demokrati virke for selvtilstrækkelig, ineffektiv og for lidt om-
stillingsparat i en periode hvor der stilles stadig større og ander-
ledes krav fra samfundet, men omvendt kan en ledelsesform
hvor undervisere og forskere reelt sættes uden for indflydelse,
være katastrofal for kreativiteten, engagementet, nytænkningen
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og iderigdommen – kort sagt: For den nødvendige kvalitet i
universitetets indre liv. Med VK-regeringens og forligspartier-
nes ledelsesreform, der blev fuldt ud implementeret pr. 1. januar
2005, gik man lige præcis fra det ene til det andet og kaldte det
en 'professionalisering' af universitetsledelserne. Reformen
medførte en stram hierarkisk top down-styring med ansatte
ledere (i stedet for medarbejder- og studentervalgte ledere),
bestyrelser med eksternt flertal og ekstern formandspost, og
stram ministeriel styring med bl.a. udviklingskontrakter mellem
bestyrelser og minister. Ledelsesformen i erhvervslivet og indu-
strien var angiveligt et forbillede for lovgiverne, men heldigvis
er der hos mange i disse sektorer en noget anderledes og mere
moderne opfattelse af hvad god ledelse er. Det "produkt" uni-
versiteterne skal levere, nemlig viden, forudsætter trivsel i
"produktionsmiljøerne", en erkendelse som efterhånden kan
synes at have større accept og udbredelse i mange private vi-
densvirksomheder end det er tilfældet på en del danske univer-
siteter. Medarbejderne er universiteternes vigtigste kapital på
samme måde som medarbejderne er den vigtigste kapital i vi-
densbaserede virksomheder.

At man gik fra én kedelig grøft over i en anden endnu kedelige-
re, synes sidenhen delvist erkendt af forligspartierne bag uni-
versitetsloven. Med den nye universitetslov (vedtaget maj 2011)
er der lagt op til moderat øget medarbejderindflydelse og mu-
lighed for i et eller andet omfang at stille lederne til ansvar for
de beslutninger der tages, bl.a. i § 15, stk. 5, hvor det som noget
nyt er Akademisk Råd selv der vælger formand blandt sine
medlemmer. Samtidig er forskningsfriheden på individuelt
forskerplan formelt genindført, om end instruktionsbeføjelsen er
opretholdt. De nærmere regler for medbestemmelse og medind-
dragelse af medarbejdere og studerende skal fastsættes i de
lokale vedtægter (lovens § 13, stk. 2, punkt 5), og det åbner for
en vis variation i omfang og måde fra institution til institution.

Vi mener ikke at det skridt der er taget, er stort nok eller ekspli-
cit nok til at sikre en god virksomhedskultur på universiteterne i
praksis. I loven gives der nemlig samtidig endnu flere beføjelser
til det ’professionelle’ ledelseshierarki. Selve decentraliseringen
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i denne ændring er vi ikke modstandere af, men vi mener den
bør følges op af en præcisering af det videnskabelige personales
inddragelse, medbestemmelse og medansvar i beslutningspro-
cesserne.

Den nye lov tager i vid udstrækning højde for det politiske og
administrative aspekt af universitetsledelse, navnlig den nød-
vendige tilretning på ethvert niveau af de givne politiske og
økonomiske forudsætninger, hvor lederne forventes at være
loyale opadtil i systemet. Derimod negligeres både det helt
centrale operationelle niveau – universitetets indre liv – hvor
kvaliteten i undervisningen og forskningen reelt skabes, og
muligheden for at knytte hensigtsmæssige forbindelser mellem
det operationelle og det administrative, og måske endda det
politiske. Problemet er at en ledelse har beføjelser til hen over
hovedet på det videnskabelige personale at foretage beslutnin-
ger af både organisatorisk og faglig art der griber helt afgørende
ind i det daglige arbejde. I praksis betyder det at ledelsen ikke
behøver at skulle lytte til, endsige opsøge, faglige argumenter,
men blot tage hensyn til fx udviklingskontrakter eller henvise til
pligten til at foretage strategiske udvælgelser inden for uddan-
nelse og forskning i henhold til universitetslovens § 2. Det
forhold at det ikke behøver at gå galt hvis bare man har 'fornuf-
tige' ledere, er selvsagt ikke nok til at skabe en hensigtsmæssig
virksomhedskultur på langt sigt. De lovgivningsmæssige ram-
mer bør være udformet så de værner imod at mindre gode lede-
re på kort tid kan ødelægge forskningsmiljøer og dermed viden
og kreativitet, som ikke bare uden videre kan genskabes.

Lederne på ethvert niveau skal forpligtes på en dobbelt loyali-
tet, dvs. en loyalitet både 'opad' og 'nedad' i systemet. Rektor,
dekaner og institutledere bør lovmæssigt forpligtes konkret på
at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for det viden-
skabelige personales faglige trivsel og dets faglige udviklings-
arbejde inden for forskning og uddannelse i henhold til univer-
sitetslovens § 2. Ledelsen skal også forpligtes på at medinddra-
ge det videnskabelige personale i alle beslutninger der vedrører
disse kerneaktiviteter, og på åbent at diskutere potentielle pro-
blemer i beslutninger og pålæg fra højere sted, dvs. problemer
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der opstår i grænsefladen mellem de to omtalte ledelsesperspek-
tiver, uden at dette opfattes som illoyalt i ledelseshierarkiet.
Selve det lokalstrategiske arbejde inden for både uddannelse og
forskning bør varetages af Akademisk Råd i en samordnet bot-
tom up-proces med udgangspunkt i de relevante faggrupper og
forskerteams, men med reference til de rammer som ledelsen
forhandler med regeringen.

Som hidtil skal lederne formidle øvre vilkår (administrative,
økonomiske, politiske) nedad i systemet og naturligvis med
størst mulig respekt for såvel de øvre ledelsesniveauer som
produktionsmiljøernes indre liv. Men herudover skal de også
formidle input fra miljøerne opad i systemet og sikre at det
kommer i spil på et højere niveau. Dette gælder ikke kun faglig
rådgivning, men også kritik af 'dårlige' beslutninger, dvs. be-
slutninger som forringer de faglige betingelser og vilkår, eller
som opfattes på denne måde.

Endvidere bør loven præcisere hvorledes lederne kan holdes
ansvarlige på deres ledelse. Eksempelvis kunne Akademisk
Råd være det forum hvor ledere har pligt til at rådføre sig om
beslutninger der påvirker de faglige kerneaktiviteter, og til at
informere om alle vigtige forhold. Ved en tvist skal Akademisk
Råd have konsultations- og indberetningsret på højere niveau i
systemet. En uddybning af FPU's forslag om en modernisering
af universitetsledelserne med indførelse af dobbelt loyalitet og
præcisering af muligheden for at holde lederne ansvarlige fore-
findes i udvalgets hvidbøger fra 2009 og 2010, der mht.
spørgsmålet om ledelse blev inspireret af forslag i den internati-
onale evaluering af de danske universiteter fra 2009, navnlig
rapportens efterlysning af 'accountability'.

4.4 Styrket forskningsbasering af uddannelserne

Vi foreslår en øget samordning af forskning og uddannelse i det
lokalstrategiske faglige udviklingsarbejde som led i det skarpe-
re fokus på uddannelserne i deres helhed som den nye tilskuds-
model foreslået i afsnit 4.1 lægger op til. Der er tradition for at
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tale om forskningsbaseret uddannelse, men relationen mellem
forskningsarbejdet og de enkelte uddannelseskomponenter skal
styrkes ved i højere grad også at tale om uddannelsesbaseret
forskning.

Emnet var genstand for udelt opmærksomhed i FPU's hvidbog
fra 2011 (Kvalitet i universitetsuddannelserne - forskningsbase-
ret undervisning). Et af de punkter vi fremdrog, er at der i uni-
versiteternes udviklingskontrakter og strategier har været ten-
dens til at indsnævre den lokalstrategiske profilering af forsk-
ningen i forhold til uddannelserne. Samtidig er uddannelserne
stærkt underfinansierede og derfor afhængige af de basismidler
der udsættes for denne lokalstrategiske forskningsprofilering og
andre tiltag, jf. punkt 4.1. Tendensen understøttes af konkurren-
ceudsætning af forskningsmidler og den større afhængighed af
ekstern finansiering af forskningen idet projekter der går nye
veje, navnlig tværvidenskabeligt, har større chancer end projek-
ter inden for områder der allerede er kodificerede i uddannel-
serne i form af faste discipliner. Dette gælder ikke kun ansøg-
ninger til strategiske midler, men også helt naturligt ansøgnin-
ger til Det Frie Forskningsråd. Resultatet af stram lokalstrate-
gisk styring på forskningsområdet, sammenholdt med uddan-
nelsernes afhængighed af et frit råderum af basismidler og den
naturlige tendens i eksterne forskningsbevillinger, medfører en
udtynding af forskningsbaseringen af uddannelserne i bredden
og dermed samlet en kvalitetssænkning i denne absolutte kerne-
aktivitet.

Diskussionen hænger sammen med en anden problemstilling
som FPU har rejst ved adskillige lejligheder, herunder i de
sidste mange hvidbøger, nemlig den individuelle forskningsfri-
hed. Efter i nogle år at have været afskaffet er den nu formelt
genindført i den nye universitetslov, jf. § 2, stk. 2, og § 14, stk.
6. Tidligere var en af begrænsningerne at forskningsfriheden
kun gjaldt inden for universitetets forskningsstrategiske ram-
mer, mest naturligt fortolket snævert som de særlige indsatsom-
råder der opregnes i udviklingskontrakter og lokalstrategier.
Men i den nye lov er de forskningsstrategiske rammer eksplicit
udvidet til at omfatte hele universitetets profil (jf. § 14, stk. 6)
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og ikke kun de særlige indsatsområder i udviklingskontrakten
og strategierne.

Den seneste lov er et skridt i den rigtige retning på dette områ-
de. Det der er vigtigt at pointere, er at den enkeltes forsknings-
frihed gælder det konkrete ansættelsesområde (som jo naturligt
indgår i hele universitetets profil). Så hvis man er ansat inden
for eksempelvis sundhedsøkonomi, så gælder der en frihed til at
forske inden for dette felt i alle dets afskygninger, men ikke i fx
tysk udenrigspolitik! For hovedparten af det videnskabelige
personale på universiteterne er der i deres ansættelsesvilkår en
naturlig kobling mellem uddannelse og forskning (de fleste af
de fastansatte har både forsknings- og undervisningsforpligtel-
se). Det loven imidlertid ikke tager højde for, er de stærke inci-
tamenter til en separat, uddannelsesuafhængig profilering af
forskningen i et omfang der ikke levner tilstrækkeligt rum til
fornøden forskningsbasering i uddannelsernes fulde bredde. Der
er således en tendens til fra ledelsesmæssigt og politisk hold at
opfatte det som en dyd i sig selv at større forskningsmæssige
satsninger går på tværs af faggrupper, institutter og endda fakul-
teter.

Vi argumenterer ikke for at al fremtidig fri forskning kun skal
understøtte de allerede kodificerede uddannelseskomponenter.
Vi argumenterer heller ikke for at der ikke skal formuleres lo-
kalstrategier og profileringer af særlige forskningsområder – så
længe det sker i en kvalitativ bottom up-proces (jf. afsnit 4.6).
Men vi argumenterer derimod for at et væsentligt omfang af
forskningen og uddannelserne skal gå hånd i hånd i den faglige
udvikling således at uddannelserne til stadighed kanaliserer den
bedst mulige viden ud i samfundet via de færdige kandidater. Vi
peger på behovet for en mere rummelig sikring af den individu-
elle frie forskning, men med ansvar for at koble den tæt sam-
men med den faglige udvikling af de uddannelsesaktiviteter
man er ansat til at varetage. En sådan optimering af forholdet
mellem forskning og uddannelse burde være topprioriteringen i
ethvert universitets lokalstrategi i forlængelse af universitetslo-
vens § 2, men da det ikke hidtil har været tilfældet, bør det
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lovfæstes som en overordnet forpligtelse der går forud for det
øvrige strategiarbejde.

4.5 Heltidsstuderende på heltidsstudier, deltidsstuderende
på deltidsstudier

I forlængelse af vores forslag om en ny tilskudsmodel i afsnit
4.1 foreslår vi at der indføres incitamenter og regler for både
universiteterne og de studerende til optimal udnyttelse af stu-
diepladser. Universiteterne skal tilskyndes til at sikre et forsvar-
ligt udbud af forskningsbaseret undervisning i henhold til de
fagspecifikke forhold der gør sig gældende, og de studerende
skal tilskyndes til at yde en fuldtidsindsats på deres studium.

Der har det seneste år været megen debat om undervisningens
omfang på visse studier (semesterlængde, ugentligt timetal,
mv.) og fastlærerdækningen i den undervisning der gives. Det
er ikke usædvanligt at høre studerende sige at de ikke møder
mange forskere blandt underviserne, og da slet ikke professorer,
før sent i studiet. Økonomisk effektivisering (fx i forbindelse
med VK-regeringens genopretningsplan fra 2009) og den ind-
skrænkede frie råderet over basismidler understøtter en ofte
uheldig omlægning af undervisningen fra faste forskere til løst
ansat undervisningsassistance. Den nye tilskudsmodel foreslået
i afsnit 4.1. skal bl.a. medvirke til at sikre et forsvarligt timetal
og en forsvarlig fastlærerdækning (og dermed en høj grad af
forskningsbasering).

Det er vigtigt i den diskussion at fastholde at et 'forsvarligt
timetal' vil variere på tværs af studier og på forskellige trin i det
enkelte studiums progression (i McKinseyrapporten fra 2009
gives en oversigt over det hidtidige undervisningsudbud for en
række forskellige uddannelser og uddannelsestrin, og med in-
ternationale sammenligninger). Men under alle omstændigheder
fordrer forskningsbaseringen og kravet til den enkelte studeren-
de om selvstændighed og kreativitet en betydelig grad af indivi-
duel fordybelse, gerne suppleret med samarbejde i studiegrup-
per uden direkte lærerstyring. Et ugentligt undervisningstimetal
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på 2-4 i alt (som der har været eksempler på) er uacceptabelt
lavt (bortset fra perioder med praktik og/eller specialeskriv-
ning), men omvendt lyder et ugentligt undervisningstimetal på
over 15 uacceptabelt højt, navnlig på kandidatstudiet, medmin-
dre der indgår et betydeligt antal praktiske øvetimer eller ar-
bejdstimer i laboratorium. Universitetsundervisning adskiller
sig – og skal adskille sig – fra undervisning på andre typer ud-
dannelse ved bl.a. at give større faglige udfordringer og kræve
større ansvar, selvstændighed og fordybelse. I den foreslåede
nøgletalsregistrering med henblik på benchmarking og kerne-
områdeevaluering (jf. afsnit 4.2) bør såvel undervisningens
omfang som fastlærerdækningen på samtlige studietrin natur-
ligvis fremgå.

Der er sikkert stor forskel fra studium til studium og fra studie-
trin til studietrin inden for de enkelte studier, men de studeren-
des arbejdsindsats er mange steder foruroligende lav. Som stik-
prøveeksempel kan nævnes at et medlem af FPU i årevis som
en del af sin faste undervisningsevaluering har spurgt ind til de
studerendes tidsforbrug og sammenholdt det med kursernes
officielle ECTS-vægt. Det drejer sig om hundredvis af stude-
rende på to forskellige uddannelser og på forskellige uddannel-
sestrin (fra første semester på bachelorstudiet til sidste år på
kandidatstudiet). I undersøgelsen er der taget højde for eksa-
mensarbejde og konfrontationstimetal. Næsten ingen af de stu-
derende (under 5%) bruger den tid til forberedelse og fordybel-
se som ECTS-vægten forudsætter når man har indregnet øvrige
aktiviteter; og gennemsnittet i den samlede arbejdsindsats ligger
kun på lige godt halv tid – ud fra de tal som de studerende selv
anonymt oplyser. Dette resultat bekræftes mere generelt af
Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse for 2011, der viser
at de studerende ved universitetet gennemsnitlig bruger 28,5
timer om ugen på deres studier, men da dette tal inkluderer
undervisning, må det konkluderes at det gælder arbejdstiden
mere snævert i de to semestre, og ikke i hele arbejdsåret. Læng-
den på et semester varierer lidt fra universitet til universitet
(men ligger typisk på 12-15 uger). På nogle fakulteter er seme-
strene afløst af flere kortere sammenhængende forløb. Hertil
kommer naturligvis eksamensperioder. Men der er også en
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længere periode hen over sommeren uden fastlagte aktiviteter
som strækker sig ganske betydeligt ud over længden for som-
merferie på arbejdsmarkedet mere generelt.

Hvis man vurderer arbejdsindsatsen ud fra et helt årsværksper-
spektiv (1 årsværk = 60 ECTS = 1651,5 arbejdstimer = 36,7
timer om ugen i 45 uger), vil et godt bud være at en betydelig
del af danske studerende gennemsnitligt kun bruger godt og vel
halv arbejdstid på deres studier. Da de er indskrevet som fuld-
tidsstuderende og typisk modtager fuld SU, er dette klart et
problem som bør takles mere præcist og konstruktivt fremover.

Problemet er imidlertid meget komplekst, og det handler ikke
kun om de studerendes manglende vilje, evne eller mulighed for
at anvende deres tid fuldt ud på studierne – og en taxametermo-
del der med betænkeligt held har tilskyndet universiteterne til at
lade halvtidsstuderende bestå fuldtidsstudier på normeret tid
eller tæt på normeret tid – men også om uhensigtsmæssig stu-
diestruktur, pædagogik, studiemiljø, studiementalitet, reeksa-
mensregler og de studerendes muligheder for at finansiere stu-
dierne. Vi mener derfor at alle disse faktorer bør indgå i en
løsning:

a) Studiestruktur: En større del af året bør inddrages til studie-
aktiviteter (dog således at forskerne på skift sikres sammen-
hængende perioder til også at varetage deres forskning, herun-
der at deltage i internationalt samarbejde, uden at skulle under-
vise). Samtidig bør der være mulighed for større fleksibilitet og
diversitet i måden hvorpå kurser afvikles: 2-4 timer om ugen i
12-15 uger er måske ikke altid den optimale måde at køre et
kursus på.

b) Pædagogik: Bedre udviklingsarbejde i fagdidaktisk universi-
tetspædagogik.

c) Studiemiljø: Stadig bedre sociale og faglige faciliteter.

d) Bedre information før studievalg og optag, bedre studie- og
karrierevejledning undervejs.
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e) Studiementalitet: En konsekvent fastholdelse af kravet om
gode studievaner og høj studieaktivitet, implementeret efter en
målrettet tilvænning i første studieår af de studerende til de
betingelser der gælder for en universitetsuddannelse til forskel
fra andre uddannelser. En konsekvent frasortering på så tidligt
et tidspunkt som muligt af studerende der ikke har tilstrækkeli-
ge evner eller reel motivation til at gennemføre en universitets-
uddannelse.

f) Eksamensregler: Automatisk tilmelding og eksamenstilmel-
ding til samtlige obligatoriske kurser i et studieforløb uden
mulighed for at melde fra, samt en reduktion af antallet af ek-
samensforsøg.

g) Gennemførelse af en SU-reform der præmierer reelle fuld-
tidsstudier og begrænser studiejobs til fritiden og weekender.
Erhvervserfaring er naturligvis vigtig, men må ikke lede til
deltidsstuderende på fuldtidsstudier. Ved mere omfattende
erhvervsarbejde bør de studerende tilbydes deltidspladser på
studierne.

4.6 Et mere balanceret forskningsfinansierende system

Med udgangspunkt i det faktum at politisk prioriteret strategisk
forskning forudsætter en bred kritisk masse af forskerinitieret
fri forskning, foreslår vi en optimering af samspillet og rolle-
fordelingen mellem dem med henblik på at styrke det ønskede
videnstransfer til samfundet. Til det formål skal den lokalstrate-
giske forskning i henhold til universitetslovens § 2 sikres bottom
up-initiativ og fungere som kobling til arbejdet med top down-
strategiske prioriteringer. Endvidere skal der ske justeringer i
forholdet mellem forskningens to bevillingsstrenge og internt i
konkurrencestrengen.

Der har i debatten hersket en del begrebsforvirring omkring
betegnelserne strategisk og fri forskning, så lad os indlednings-
vis slå fast at vi forstår fri forskning som forskerinitieret ('bot-
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tom up') forskning inden for den enkelte forskers ansættelses-
område og strategisk forskning som politisk prioriteret ('top
down') forskning inden for områder der opfattes som særligt
vigtige for samfundsudviklingen. I praksis kan forskellen være
mindre klar idet der kan være relativt frie rammer inden for den
strategiske forskning og omvendt en stor motivation for den
enkelte forsker til i sin frie forskning at bidrage til løsningen af
presserende samfundsopgaver. Det uundgåelige overlap bliver
ikke mindre af at der er en tredje kategori, der hverken er rent
strategisk eller nødvendigvis fri, nemlig det der i debatten har
været kaldt 'lokalstrategisk forskning'. Det er den basismiddel-
finansierede forskning som ledelsen på et universitet (med stør-
re eller mindre inddragelse af forskerne) har valgt at profilere
institutionen på i udviklingskontrakter og lokale strategiplaner,
og som ofte har til formål at styrke enkelte områder med hen-
blik på opnåelse af øgede andele i konkurrencen om ekstern
finansiering.

Det er også vigtigt forud for en egentlig målsætning om styrkel-
se af både den frie forskning og den strategiske forskning at
man indtænker rollefordelingen mellem de to finansierings-
strenge i dansk forskning: universiteternes basismidler og kon-
kurrencestrengen (Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske
Forskningsråd, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden). I
konkurrencestrengen må EU's forskningsfinansiering også med-
tages (ERC, EU's rammeprogrammer, EU's strategiske satsnin-
ger).

Der melder sig en række problemstillinger:

• Hvad er forholdet mellem fri og strategisk forskning, og
hvordan understøttes begge dele bedst?

• Hvilken rolle bør den lokalstrategiske forskning på insti-
tutionerne have?

• Hvilken rollefordeling er hensigtsmæssig mellem de to
finansieringsstrenge, og internt i konkurrencestrengen?
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Forholdet mellem fri og strategisk forskning

Danmark er i stigende grad et vidensbaseret samfund hvor in-
novation og vidensskab er hjørnestene i den fremtidige sam-
fundsudvikling. Dette kræver øgede investeringer i forskning på
den internationale frontlinje. Eksempelvis har Danmarks
Grundforskningsfond ydet en stor indsats med støtte til udvik-
ling af gode forskergrupper i en meget bred vifte af emner –
nogle rent grundvidenskabelige, andre med et mere anvendel-
sesmæssigt sigte, men begge typer har senere ledt til dannelsen
af succesfulde danske innovationsfirmaer. Afstanden fra fri
grundforskning til strategisk anvendelse er ikke nødvendigvis
lang. Fri grundforskning giver ikke kun ny indsigt, men er også
vækstbund for udklækning af forskere til uundværligt vidensar-
bejde i det danske samfund. Hvad enten grundforskningen ses
fra det ene eller det andet synspunkt, er det vigtigt at dansk
forskning befinder sig på samme niveau som den absolut bedste
forskning internationalt set. Fri grundforskning er grundlaget
både for strategisk forskning og for de færdige kandidaters
videns- og innovationsarbejde i samfundet.

Det er klart at samfundet, som via regering og Folketing finan-
sierer forskningen, har en naturlig ret til at kræve emner med
tilknytning til vigtige aktuelle samfundsproblemer, såsom alter-
nativ energi eller fødevaresikkerhed, sat på den nationale forsk-
ningsagenda. God forskning skal kunne bruges i disse sammen-
hænge. Der er dog en grøft man ikke skal falde i, nemlig at den
støttede strategiske forskning bliver af andenklasses kvalitet
eller forvrider konkurrencen mellem virksomheder. At forsk-
ning er strategisk, er ikke i sig selv en garanti for kvalitet. Stra-
tegiske satsninger kan let komme til reelt at fungere som er-
hvervsstøtte for firmaer der ikke har et bæredygtigt produkt,
eller som tænker alt for kortsigtet. Strategisk forskning afgræn-
ses på den ene side af produktudvikling og udredninger og på
den anden side af grundforskning uden skarpe grænser, men
indsatsen udspringer ofte fra en forskningstradition og er der-
udover afhængig af vekselvirkning med solid fri grundforskning
af høj kvalitet. På den ene side er strategisk forskning ikke altid
nødvendig for nyttiggørelse af videnskabelige landvindinger.
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For eksempel viser erfaringen at produktudviklingen ved mange
virkeligt gode og bæredygtige innovative virksomheder (f.eks.
Haldor Topsøe, Novo Nordisk, Novozymes, Lundbeck, Ammi-
nex) er udsprunget direkte fra grundforskning. På den anden
side viser erfaringen også at en del strategisk støttede forsk-
ningsprojekter er af lavere videnskabelig kvalitet (målt på de
sædvanlige parametre såsom publikationer, citationer, patenter,
osv.), og at de sjældent fører til dannelse af bæredygtige virk-
somheder. Derfor er der behov for en omtænkning af bevil-
lingsmønstret for strategisk forskning og specielt for en omfor-
deling mellem frie og strategiske midler. Kvalitetskravet til
uddeling af forskningsmidler må aldrig slækkes, og der skal
være en reel forventning om nyskabelse på internationalt kon-
kurrencedygtigt niveau. Det nye regeringsgrundlags mål om i
armslængde fra det politiske system at kanalisere de strategiske
midler ud til færre indsatsområder der afspejler nationale styr-
kepunkter (regeringsgrundlaget, p. 22), kan her være en vej
frem.

Betingelsen for at de strategiske bestræbelser kan bære frugt, er
med andre ord at den frie forsknings betydning ikke kun aner-
kendes i skåltaler, men at der satses massivt på dette grundlag i
finanslovsammenhæng. Strategisk forskning forudsætter et
velfungerende miljø med innovative seniorforskere og frem-
skreden forskeruddannelse som udgangspunkt – alt sammen
noget der ikke kan etableres fra dag til dag når et akut sam-
fundsbehov melder sig. Der skal altså til stadighed være et
velfungerende og levende miljø af fri forskning på universite-
terne såfremt kvalitative strategiske satsninger overhovedet skal
have en chance. Samtidig med øget koncentration og skærpede
kvalitetskrav til strategisk forskning bør det forskningsmæssige
frirum på institutionerne sikres, og konkurrencestrengen med
Det Frie Forskningsråd og Grundforskningsfonden styrkes (se
nedenfor).
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Den lokalstrategiske forskning på institutionerne

Ledelsesinitieret lokalstrategisk forskning skal naturligvis ses
som et forsøg på at overholde universitetslovens § 2, ifølge
hvilken institutionen skal foretage en løbende strategisk udvæl-
gelse, prioritering og udvikling af forskningen. Men dette er
ofte sket på bekostning af forskningsdækningen i bredden og
dermed uddannelsernes forskningsbasering (jf. afsnit 4.4). Vi
har her et eksempel på at det profilerings- og konkurrencepres
der hviler på universiteterne (og som hidtil har været accentue-
ret af udviklingskontrakterne), leder til en uhensigtsmæssig
udnyttelse af ressourcerne. Det store incitament til at føre en
stram lokalstrategisk styring af forskningen truer kvaliteten i
universiteternes hovedbidrag til samfundet, nemlig den viden
og kreativitet som de færdige kandidater bringer i spil i sam-
fundet efter endt forskningsbaseret uddannelse.

På institutionerne skal udgangspunktet være den frie forskning
inden for ansættelsesområdet, typisk i tilknytning til en eller
flere uddannelser og bevillingsmæssigt tilgodeset i den nye
tilskudsmodel foreslået i afsnit 4.1. Men herudover foreslås den
lokalstrategiske forskning i højere grad end hidtil indplaceret
eksplicit som bro mellem forskerinitieret og politisk prioriteret
forskning. Nærmere bestemt skal de styrkepunkter der opstår i
den frie forskerinitierede forskning, profileres og tydeliggøres
af institutionen som potentielt genstandsområde for strategisk
udvælgelse. Selve processen med at identificere egnede styrke-
punkter bør ske i de enkelte institutters og fakulteters akademi-
ske råd (eller tilsvarende råd etableret i henhold til den nye
universitetslov) således at udvælgelsen sker så tæt på det opera-
tionelle niveau som muligt – af repræsentanter for forskerne
selv, ikke af bestyrelser eller rektorer. Når særlige områder på
denne måde prioriteres og styrkes ressourcemæssigt, skal det så
vidt muligt præge den videre udvikling af den eller de uddan-
nelser som området berører således at forskningens resultater
derigennem stilles til rådighed for samfundet.
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Rollefordelingen mellem de to bevillingsstrenge: basis- og
konkurrencemidler

I afsnit 4.1 foreslog vi en tilskudsmodel der tilgodeser omkost-
ningerne ved at drive forskningsbaseret uddannelse. En sådan
model indebærer som minimum at universiteterne tildeles mid-
ler der dækker den forskning som uddannelserne skal baseres
på. Paradoksalt nok kan undervisningskvaliteten påvirkes nega-
tivt når midlerne som skal finansiere denne basisforskning,
konkurrenceudsættes. Dette er eksempelvis tilfældet hvis en
bevilling fra ekstern kilde forudsætter hel eller delvis undervis-
ningsfritagelse for forskerne: Når topforskerne får konkurreret
sig til ekstra forskningsmidler, bliver der færre af dem til un-
dervisningen. Det er derfor vigtigt at institutionernes undervis-
ningstilskud har et omfang der sikrer den frie forskning i til-
knytning til uddannelserne, og institutionerne må påtage sig
ansvaret for at denne forskning er på et internationalt niveau.

Konkurrencestrengen er imidlertid uundværlig for at sikre fort-
sat dynamik i den frie basisforskning og for at give mulighed
for at forfølge nye ideer og udbygge det nationale og internatio-
nale samarbejde med henblik på gennem bottom up-lokal-
strategier at skabe nye styrkepunkter i dansk forskning. Med
andre ord skal konkurrencestrengen (og her tænkes i første
omgang på Det Frie Forskningsråd, Grundforskningsfonden og
ERC) understøtte grundlaget for den lokalstrategiske fødelinje
beskrevet ovenfor.

Konkurrencestrengen skal også være ansvarlig for kvalitetssik-
ringen og koncentrationen af midler på færre og større strategi-
ske satsninger (og her tænkes der på Det Strategiske Forsk-
ningsråds og Højteknologifondens bevillingspraksis) som fore-
slået af regeringen. Det igangværende arbejde med Forsk2020-
planen (der skal afløse Forsk2015-planen) kunne være et vigtigt
instrument for den nye regering i implementeringen af en ny
målsætning for strategisk forskning.

Inden for den del af konkurrencestrengen som vi mener først og
fremmest skal understøtte og udbygge dynamikken i den lokal-
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strategiske udvikling af basisforskningen, bør der være en hen-
sigtsmæssig arbejdsdeling. Grundforskningsfonden tager sig af
de store ansøgninger og centerdannelser mens Det Frie Forsk-
ningsråd tager sig af mindre ansøgninger om støtte til projekter
der skal 'smøre', udbygge, supplere eller nyperspektivere basis-
forskningen på institutionerne. Vi foreslår således et afgørende
brud på de senere års forskningsukyndige pres på Det Frie
Forskningsråd om at give færre og større bevillinger. Dette er i
tråd med at ERC generelt støtter enkeltforskere inden for alle
forskningsområder og ikke store forskningscentre eller interdi-
sciplinære satsninger. Det samme gælder i øvrigt USA, hvor
NSF – den vigtigste amerikanske forskningsfond – næsten ude-
lukkende støtter forskning gennem bevillinger der kun involve-
rer en eller få lektorer eller professorer.

Konkurrencestrengen er principielt et godt eksempel på at kon-
kurrence kan understøtte kvalitet i forskning. Det er forskerne
selv der søger med egne projekter, og det er (andre) forskere der
vurderer kvaliteten af projekterne i en direkte sammenligning,
og som bevilger støtte til dem de finder bedst kvalificerede ud
fra generelle, åbne kriterier. Formuleringen af projekter i kon-
kurrence er med til at kvalificere det videre forskningsarbejde –
uanset om det udløser en bevilling. Men der ligger samtidig en
fare for unødigt bureaukrati, og hvis succesraterne bliver for
små, kan arbejdet for både ansøger, bedømmere og det admini-
strative system blive for tungt og dyrt i tid og penge. Vi foreslår
en grundig gennemregning og fortsat monitorering af alle om-
kostninger ved fordelingen af forskningsmidler via de forskelli-
ge offentlige kanaler. Derved kan der skabes et grundlag for
optimering af forskning per forskningskrone og en frugtbar
balance mellem konkurrenceudsatte midler og universiteternes
basismidler til forskning. En udvidet brug af prækvalificering
ved visse virkemidler (således som det eksempelvis praktiseres
af Velux Fonden i administrationen af den særlige humanviden-
skabelige satsning) vil i den sammenhæng sikre færre tidsmæs-
sige og økonomiske omkostninger og bedre succesrater uden at
der bliver gået på kompromis med kvaliteten.
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4.7 En bedre og mere omkostningseffektiv transfer af vi-
den mellem universiteter og erhvervsliv

Samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv har fyldt meget
i den forsknings- og erhvervspolitiske debat, og disse aktiviteter
er blevet stærkt opprioriteret og har optaget betydelige økono-
miske og ledelsesmæssige ressourcer på universiteterne. Vi
mener at disse aktiviteter er vigtige, men perspektivet og res-
sourceindsatsen på området skal samtidig afspejle at den væ-
sentligste vidensspredning fra universiteter til erhvervslivet går
via forskningsbaserede uddannelser, herunder ph.d.-uddan-
nelsen. Vi foreslår derfor at der foretages en meget grundig
evaluering af de samfundsmæssige omkostninger og gevinster
ved universiteternes investeringer i tech-trans- og patentområ-
det. På basis af denne evaluering bør det, naturligvis afhængigt
af resultaterne, overvejes om universiteterne i højere grad skal
samarbejde om disse aktiviteter.

Den væsentligste kanal for vidensspredning til erhvervslivet går
via universiteternes uddannelse af medarbejdere der ansættes i
virksomhederne. Det gælder hvad enten medarbejderne er på
BA- eller kandidat-niveau, eller om ph.d.-studerende og færdige
ph.d.er går ind i virksomheder med egentlige forskningsaktivi-
teter. Denne del af samarbejdet mellem erhvervslivet og univer-
siteterne reguleres bl.a. via aftagerpaneler hvor erhvervslivet
ligesom andre aftagere har sæde, samt gennem akkrediterings-
institutionens fokus på arbejdsmarkedsrelevansen af uddannel-
ser. Vi mener at denne del af samarbejdet mellem erhvervsliv
og universiteter skal understøttes og have en langt mere frem-
trædende plads i forståelsen af hvordan universiteter bidrager til
erhvervslivets behov for adgang til den nyeste viden.

Derudover er der naturligvis også på mange felter et vigtigt
samarbejde mellem offentligt ansatte forskere og private virk-
somheder, som det er beskrevet i en ny rapport udarbejdet af
Oxford Research på vegne af Danske Universiteter i 2011.
Mange af disse aktiviteter er vigtige og gavner både universite-
ter og virksomheder, og de skal selvfølgelig fortsat udbygges.
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Men der er også områder hvor det er værd at overveje om de

sidste 10 års udviklingstendenser har været hensigtsmæssige.

En del af samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteter regu-

leres i universiteternes udviklingskontrakter idet nogle kontrak-

ter indeholder eksplicitte mål for bl.a. antallet af opfindelser og

patenter som universiteterne skal opnå i løbet af kontraktperio-

den. I enkelte kontrakter er der sat direkte kronebeløb på hvor

store indtægter disse patenter skal indbringe. De enkelte univer-

siteter har oprettet og investeret betydelige beløb i tech-trans-

enheder eller patentkontorer som skal bistå forskerne med in-

formation om og kapital til at udtage patenter eller udforme

samarbejdskontrakter med erhvervsvirksomheder.

Samarbejdet reguleres derudover af forskellig lovgivning, bl.a.

forskerpatentloven og universitetsloven. Forskerpatentloven

siger at offentlige forskningsinstitutioner har krav på at overta-

ge retten til de opfindelser (IPR) som de ansatte ved offentlige

forskningsinstitutioner har gjort som led i ansættelsen. Det

betyder at hvis universitetsforskere som led i forskningssamar-

bejde med private virksomheder gør opfindelser der kan paten-

teres, skal universiteterne have retten til at forhandle om patent-

rettighederne. Der kan dog indgås IPR-aftaler på forhånd om

rettighederne hvis forskningsprojekter eksempelvis er helt eller

delvist finansierede af eksterne parter, fx hvis en universitets-

forsker deltager i et projekt som finansieres af en privat virk-

somhed.

På papiret lyder dette måske meget rimeligt. Men i praksis har

IPR-lovgivningen vist sig at være meget besværlig at håndtere,

og det har på de fleste af universiteterne været nødvendigt at

investere betydelige beløb i at oprette specialistfunktioner og

tech-trans-afdelinger der kan varetage opgaverne med samar-

bejdet med private virksomheder. Ifølge den seneste opgørelse

fra Forskningsstyrelsen fra 2011
3
var der i 2010 ansat 50 fuld-

tidspersoner ved danske universiteter til at tage sig af teknolo-

3
Forskningsstyrelsen (2011), Kommercialisering af forskningsresultater,

Statistik 2010.
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gioverførsel. Derudover var der udgifter til kommercialisering
på 31 mio. kr. og indtægter på 43 mio. kr. DTU har 73% af
patentindtægterne, mens aktiviteterne for alle de øvrige univer-
siteter giver betydelige underskud når alle relevante omkostnin-
ger medregnes. Trenden for 'output' fra tech-trans-aktiviteterne
(udtagne patenter, spin-offs, patentansøgninger) viser ingen klar
tendens til stigning over den seneste årrække, bortset fra DTU;
altså er der ikke udsigt til en bedre økonomi i tech-trans-
aktiviteterne. Der er naturligvis en række potentielle gevinster i
form af udvikling af forskningssamarbejde og opbygning af
fremtidige indtægtsmuligheder som ikke er med i ovenstående
tal. Men bortset fra DTU er det yderst tvivlsomt om det nogen-
sinde samlet set kan blive en blot rimelig økonomisk forretning
for universiteterne at bruge ressourcer på deres tech-trans-
aktiviteter.

Der er grundlæggende to hovedproblemer i den aktuelle model
for samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter:

i) IPR-lovgivningen vanskeliggør forskningssamarbejdet
mellem universitetsforskere og virksomheder. Den med-
fører at omfanget af samarbejdet bliver langt mindre end
hvis forskerpatentlovgivningen var mere liberal og tillod
forskerne i højere grad selv at aftale fordelingen af rettig-
heder med virksomhederne i de tilfælde hvor der er et
kommercielt perspektiv. En vis regulering er dog naturlig-
vis nødvendig, bl.a. fordi forskere samarbejder med uden-
landske virksomheder, hvor det af nationale hensyn ikke
forekommer rimeligt hvis disse frit kan kommercialisere
forskningsresultater fra danske universiteter. En mere libe-
ral forskerpatentlovgivning som skitseret her bør selvføl-
gelig tages i betragtning i forbindelse med uddelingen af
offentlige forskningsmidler via bl.a. Højteknologifonden
og Det Strategiske Forskningsråd således at offentlige
forskningsmidler ikke uddeles som egentlig erhvervsstøtte.

ii) Universiteternes spidskompetence er ikke at vurdere de
kommercielle muligheder i opfindelser og patenter. Den
kompetence findes derimod hos de private virksomheder
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da sådanne vurderinger er en del af deres sædvanlige akti-
viteter. Det er også virksomheden der har den økonomiske
risiko hvis et projekt ikke lykkes. Udbygningen af tech-
trans-afdelinger på de enkelte universiteter er hverken ef-
fektiv eller rationel og vil næppe nogensinde blive øko-
nomisk rentabel, igen bortset fra DTU. De fleste universi-
teter ender derfor med at bruge deres forsknings- og ud-
dannelsesbevillinger på tech-trans-aktiviteter som ikke kan
tjene sig hjem.

Begge punkter betyder at erhvervslivet og samfundet får langt
mindre ud af universiteternes forskningsaktiviteter end det ville
være tilfældet med en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mel-
lem universiteter og erhvervsliv.

Vi foreslår at der foretages en grundig evaluering af alle tech-
trans-aktiviteterne ved de danske universiteter i det sidste årti.
Hvor meget har disse aktiviteter kostet universiteterne når alle
reelle omkostninger medregnes? Hvor store har indtægterne
været, og hvor stor er værdien af det forskningssamarbejde som
aktiviteterne har foranlediget, og som ikke var sket uden opret-
telsen af tech-trans-afdelingerne? Hvilke universiteter har haft
mest succes med aktiviteterne? Afhængigt af resultaterne af
denne evaluering bør det overvejes om universiteterne skal
gives bedre incitamenter til at samarbejde om en fælles tech-
trans-platform, eventuelt opbygget omkring den klart største
aktør på området, DTU. Ved en sådan omlægning kan der i
højere grad opnås stordriftsfordele, oparbejdes professionalise-
ring og udvikles nødvendige specialistfunktioner.

4.8 Attraktive karriereveje med styrket forskeruddannelse
og bedre kønsmæssig balance i rekrutteringen

Ph.d.-uddannelsen er belastet af dens vidtgående kobling til
forskningsbevillingssystemet; en større grad af basisfinansie-
ring vil her give et kvalitetsløft. Den efterfølgende kvalifikation
til selvstændige forskere støttes på nogle områder udmærket af
forskningsbevillingssystemet, men er under pres af tendensen til
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øgede bevillingsstørrelser. Både forskeruddannelse og -rekrut-
tering belastes af øget strategisk styring i den eksterne finansie-
ring, hvilket accentuerer behovet for basisfinansiering. Vi anbe-
faler at disse forhold indtænkes i en målrettet styrkelse af for-
skerrekrutteringen i Danmark. Herudover foreslår vi tiltag der
vil medvirke til en bedre kønsmæssig balance i denne rekrutte-
ring.

Rekruttering af forskere er en proces der hviler på aktiviteter
der begynder i barndommen og fortsætter gennem skole-, gym-
nasie- og studieårene, for endelig at diskuteres og planlægges
som forskerrekruttering under og efter ph.d.-uddannelsen. Hele
den første del af processen kan ses som rekruttering af ph.d.-
studerende, og selvom den er en meget vigtig del af hele pro-
cessen, ligger den uden for den fokuserede forskeruddannelse
og forskerrekruttering under og efter ph.d.-studiet.

Ph.d.-uddannelsen ved danske universiteter er enten en tre-årig
overbygning på en femårig kandidatuddannelse eller en de facto
overbygning på en bacheloruddannelse af fem års varighed.
Den sidste mulighed er en modifikation af den første idet den
studerende rekrutteres enten umiddelbart efter bachelorgraden
eller efter et års kandidatstudium, og erhvervelse af kandidat-
graden er indarbejdet i studieforløbet. Volumen og bredde i
uddannelsen er øget siden begyndelsen af 1990'erne med en
acceleration i det seneste årti, hvilket afspejler et ønske om at
uddanne forskningskompetente medarbejdere til såvel forsk-
nings- og vidensinstitutioner som virksomheder med aktiviteter
og/eller interesser inden for forskning og udvikling.

Denne udvikling har såvel positive som negative virkninger for
universiteterne. Ph.d.-studerende styrker på mange måder både
forskningen og undervisningen på universiteterne, men samtidig
er uddannelsen i udstrakt grad bundet økonomisk op på forsk-
ningsbevillingssystemet, hvilket belaster universiteternes øvrige
opgaver (omtalt i FPU's hvidbog fra 2011 Kvalitet i universi-
tetsuddannelserne - forskningsbaseret undervisning).
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Efter afsluttet ph.d. skal den studerende efteruddannes til selv-
stændigt virkende forsker, ofte i en komplex process the ind-
volverer eksponering til internationale miljøer, på præcis sam-
me måde som en kandidat skal efteruddannes til sit efterfølgen-
de erhverv. I universitetssammenhæng består denne efteruddan-
nelse af flere års ansættelser i forskellige stillinger som adjunkt
eller postdoc, ofte ved andre institutioner end den uddannende.
Denne del af uddannelsen er en naturlig del af universiteternes
forskningsaktiviteter og bliver som sådan ofte finansieret gen-
nem forskningsbevillingssystemet, i starten som postdoc-
stillinger i bevillinger til seniorforskere og senere med selv-
stændige bevillinger som postdoc'en selv søger og modtager.
Herefter er postdoc'en fuldt selvstændig forsker og parat til at
deltage i konkurrencen om stillinger ved universiteterne eller
andre institutioner og virksomheder som dyrker grundlæggende
forskning. Hvad enten forskeruddannelsen efter afsluttet ph.d.
foregår som postdoc- eller adjunktansættelser, forventes den
unge forsker også at undervise således at han eller hun kan
kvalificere sig bredt til faste lektorstillinger.

Forskningsbevillingssystemet har hidtil støttet hele denne pro-
ces, men den eksisterende tendens til at forskningsbevillinger
bliver større og større (jf. afsnit 4.6), gør det vanskeligere at
begynde processen for unge forskere der ikke er tilknyttet store
forskningmiljøer, og for dem der kommer i gang, er det vanske-
ligere at opnå bevillinger til den afsluttende etablering som
selvstændig forsker. Et andet problem i tilknytning hertil er at
indsnævringen af forskningsbevillinger til satsningsområder vil
give en ikke-fagligt begrundet indsnævring og skævvridning af
rekrutteringsgrundlaget for universiteternes fremtidige forsk-
ningsaktiviteter, helt svarende til de problemer for universite-
ternes undervisningsaktiviteter som blev beskrevet i punkt 4.1.
Dette problem accentueres yderligere af universiteternes be-
grænsede muligheder for at slå adjunkturer op.

Forskerrekrutteringsperioden indeholder mange uforudsigelige
elementer og kan derfor ofte fremstå kaotisk. Det er derfor i
forskningsinstitutionernes og ultimativt samfundets interesse at
forsøge at fastholde forskertalenter gennem denne proces. Den
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unge forsker skal balancere mellem en stresset forskerrekrutte-
ring med meget usikre perspektiver og andre stillingsmulighe-
der som er interessante netop på grund af forskerens høje fagli-
ge kvalifikationer. En fornuftig og professionel holdning til
forskerrekruttering er derfor at det er den unge forskers opgave
at kvalificere sig, men at det er universiteternes ansvar at de
bedste forskere rekrutteres og fastholdes. Denne ansvarsforde-
ling er ikke en selvfølge i det nuværende system. Universiteter-
ne afsætter sjældent midler til at løfte deres del af ansvaret, og
der er ofte meget lidt personalepleje eller professionel HR for-
bundet med at gennemføre et forskeruddannelsesforløb.

Et særligt problem er fastholdelsen af dygtige kvindelige for-
skere. På de fleste fag er der i dag blandt kandidaterne en rela-
tivt ligelig kønsbalance, eller kvinderne er ligefrem kommet i
overtal. På de fleste fagområder er det også lykkedes at få en
relativt stor andel kvinder blandt de færdiguddannede ph.d.er,
hvor kvinderne i de seneste årtier har udgjort ca. 40%. Men de
kvindelige forskere forsvinder i stort tal på vejen frem til de
faste lektorstillinger – man taler om ’the leaking pipeline’.

Et af problemerne på kvindernes vej er varigheden af adjunkt-
eller postdoc-stillinger, som er af afgørende betydning for fi-
nansieringsforholdene omkring barsel. Der er et overordentligt
stort tidspres i denne periode, som ofte falder sammen med den
naturlige periode for børnefødsler og barselsorlov. Koblet med
uforudsigeligheden i det videre kvalifikationsforløb kan dette
være en årsag specielt for kvinder til at opgive en forskerkarrie-
re. Uforudsigeligheden kan ikke fjernes – der vil fortsat være
hård konkurrence – men forskerrekruttering vil fremstå mere
attraktiv for talenterne hvis muligheden for at stifte familie
lettes for både kvindelige og mandlige forskningskandidater.

Konkret foreslår vi: 1) at mindst halvdelen af forskeruddannel-
sesaktiviteterne skal finansieres ved basisbevillinger til univer-
siteterne, både på ph.d.-, postdoc- og adjunktniveau; 2) at unge
kvinder og mænd i tidsbegrænsede forskerrekrutteringsstillinger
sikres lige vilkår under barsel med andre i fast offentlig ansæt-
telse; 3) at det gøres mere attraktivt for universiteterne at opslå
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rekrutteringsstillinger med 'tenure track' da kun sådanne stillin-
ger i tilstrækkeligt omfang tiltrækker de dygtigste danske og
udenlandske forskningstalenter. Desuden bør universiteterne
have mulighed for at lade adjunkter og postdoc'er lektorbe-
dømme uden frit opslag selvom det ikke var angivet i opslaget
at det var en tenure-track-stilling.

4.9 Styrket internationalisering med en klar skelnen mel-
lem nationale og internationale forpligtelser og muligheder

Internationalisering er et af de vigtigste aspekter af forskning,
både med hensyn til kvalitet, rekruttering og tilførsel af ny viden
til det danske samfund. Danske forskere skal fortsat deltage i
store transnationale satsninger, men det er i den sammenhæng
vigtigt at minimere bureaukrati og optimere reel forskningstid.
Samtidig bør fokus øges på enkeltforskeres og små forsker-
gruppers muligheder i international sammenhæng. På uddan-
nelsessiden foreslår vi at international studenterudveksling og
studenteroptag på alle niveauer fremmes. De lovgivningsmæs-
sige rammer skal forenkles med henblik på reelt at understøtte
internationalisering af uddannelserne.

Forskning er næsten altid international og vil blive stadig mere
international i det kommende årti. Aktive forskere indgår natur-
ligt i internationale netværk, hvor medlemmerne udveksler
viden og inspirerer deres studerende til at udfordre verden. Et
åbent aspekt af internationaliseringen er store transnationale
forskningssatsninger hvor dansk deltagelse synes naturlig. På
den ene side er det vigtigt at danske forskere indgår i aktiviteter
der er i front med ny videnskabelse, på den anden side er en
egentlig evaluering af disse meget store projekter næsten umu-
lig. Der er en alvorlig risiko for at bevillingsgivere og aktører
har så stor selvinteresse i dem at beslutninger bliver mere poli-
tisk strategiske end baseret på kvalitet. Danmark bør givetvis
deltage i en del sådanne projekter, men ikke ukritisk og ikke på
bekostning af mindre og mere iderige forskningsprojekter.
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Et tvivlsomt aspekt af forskning støttet af EU er bureaukratise-
ring og unødige krav til stiv koordinering af grupper på tværs af
Europa. Det kan virke uhensigtsmæssigt at Danmark sender
ressourcer til EU for at danske forskere kan søge om selv sam-
me midler med krav om bogtykke ansøgninger, timesedler og
en regnskabsform der kræver professionel assistance. De bedste
forskere vil ofte ikke ansøge under de betingelser. Modsat har
det dansk støttede initiativ om individuelle EU-bevillinger til
enkeltforskere (ERC grants) været en lysende milepæl. Dette
bør udbygges maximalt på bekostning af ”Framework pro-
grammes” og ”Flagships”. Det er i denne sammenhæng be-
mærkelsesværdigt at det forskningsmæssigt meget stærke USA
næsten udelukkende støtter sin forskning gennem bevillinger
der kun involverer en eller få professorer.

Også på uddannelsessiden er der behov for afgørende nytænk-
ning og nye initiativer. Danske studerende skal rustes til et
globaliseret arbejdsmarked hvis deres uddannelser skal være
fremtidssikrede. Dette har konsekvenser for indholdet af mange
uddannelser, for mobiliteten blandt danske unge og for mulig-
hederne for at tiltrække udenlandske studerende til danske ud-
dannelser. Det sidste er vigtigt af hensyn til profileringen af
Danmark og den senere rekruttering af udenlandske talenter til
det danske samfund, men også for at skabe gode internationale
studiemiljøer på de danske universitetsstudier.

Rundt om i verden tages der i disse år mange initiativer til at
opbygge internationalt uddannelsessamarbejde. Et eksempel er
Erasmus Mundus-uddannelserne under EU, hvor uddannelses-
forløb deles mellem et antal universiteter. De deltagende uni-
versiteter påtager sig et fælles ansvar for at sikre kvaliteten i et
uddannelsesforløb ved et eller flere udenlandske universiteter
således at den enkelte studerende ikke selv skal bruge tid på at
vurdere hvordan et fagligt godt studium kan sammensættes. Der
er mange andre eksempler på uddannelsessamarbejde mellem
en række universiteter.

Det er vigtigt at danske universiteter i størst mulig grad deltager
i disse internationale uddannelsessamarbejdsprojekter, og der
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bør principielt være de simplest mulige regler for studieophold
både for danske studerende der ønsker at studere en periode i
udlandet, og for udenlandske studerende der ønsker at studere
ved et dansk universitet. Dette er dog i praksis ikke tilfældet.
Selvom de enkelte universiteter anvender mange ressourcer på
internationalisering, og selvom det lykkes for mange unge at
komme et semester eller mere til udlandet, ligesom der er uden-
landske studerende ved danske universiteter, så er det overord-
nede billede at Danmark i disse år sakker bagud i det internatio-
nale uddannelsessamarbejde. Det skyldes en række barrierer for
en ægte internationalisering af de danske uddannelser, hvoraf
mange stammer fra en problematisk lovgivning. Især fortolk-
ningen af lovgivningen i form af bekendtgørelser for det inter-
nationale uddannelsessamarbejde giver problemer.

Bekendtgørelsen om universiteternes internationale uddannel-
sesforløb er for øjeblikket i høring, idet det er forsøgt at forenk-
le og forbedre mobilitetsmulighederne. Det er dog langtfra
tilstrækkeligt hvad der er foreslået i høringsudkastet hvis Dan-
mark i 2020 skal have gode internationale uddannelser og være
en stærk deltager på det internationale uddannelsesmarked.

Blandt de mest afgørende barrierer er reglerne om at der på de
enkelte uddannelser skal være balance mellem antallet af dan-
ske studerende der søger ud, og antallet af udenlandske stude-
rende der får en uddannelse ved den danske uddannelsesinstitu-
tion. Denne regel er i praksis en stopklods for fornuftigt uddan-
nelsessamarbejde fordi det er umuligt at planlægge uddannelser
efter den i de konkrete tilfælde. Vi mener at reglen bør ændres
til et overordnet, langsigtet mål der ikke i de førstkommende år
bør forhindre en 'ubalanceret' strategisk satsning. Et særligt
problem er reglerne om finansiering af universitetsuddannelser,
hvor det danske gratisprincip er i direkte konflikt med brugerbe-
talingen ved udenlandske universiteter.

Uanset om man politisk ønsker at ændre på betalingsprincip-
perne ved de danske universiteter eller ej, er det påtrængende at
åbne for mulighederne for at danske universiteter kan indgå i
det internationale uddannelsessamarbejde, også med de bedste
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udenlandske universiteter. Danske universiteter er i dag i prak-
sis udelukket fra dette samarbejde og bliver langsomt koblet af
hvis ikke mulighederne forbedres.

4.10 Styrket organisatorisk og teknisk administrativ under-
støttelse af forsknings- og uddannelsesarbejde

En del af de øgede bevillinger til universitetsverdenen er an-
vendt til øgede administrationsudgifter uden at dette nødven-
digvis opleves blandt de ansatte eller studerende som lettelser
eller forbedringer af de rammer som forskningen og undervis-
ningen foregår inden for. Vi anbefaler at der laves en grundig
ekstern analyse af hvordan de øgede bevillinger til forskning
siden Globaliseringsforliget i 2006 reelt er anvendt. Har de
øgede administrative udgifter forbedret forskernes effektivitet
som forskere og undervisere, har de studerende fået bedre ser-
vice, eller kan universiteternes administration og IT-systemer
effektiviseres og blive mere brugervenlige i forhold til det der er
universiteternes hovedopgave, forskning og undervisning?

De store omlægninger af den danske universitetssektor med
fusioner og en ny ledelsesstruktur har medført helt ændrede
vilkår for studerende, VIP- og TAP-personale ved de danske
universiteter. På mange områder har den nye struktur uden tvivl
effektiviseret universiteternes styring og administration, men
det er åbenlyst for de fleste med daglig gang i universitetsver-
denen at der for tiden er meget store udfordringer i forbindelse
med implementeringen af fusionerne og de administrative om-
lægninger. Fokus på den daglige understøttelse af og veksel-
virkning med forskere, undervisere og studerende opleves af
mange som svækket eller helt fjernet.

En væsentlig del af omlægningerne vedrører administrative
funktioner hvoraf nogle er afledt af udefra kommende krav, og
aktuelt fylder følgerne af institutionsfusionerne meget. På den
lange bane giver disse forandringer anledning til to spørgsmål:
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i) Hvor meget er udgifterne til administration vokset mere end
udgifterne til kerneaktiviteterne forskning og undervisning?

ii) Har omstruktureringerne styrket eller svækket vilkårene for
det daglige arbejde inden for undervisning og forskning?

Der er behov for opmærksomhed på disse spørgsmål, gerne ved
diskussioner på grundlag af uafhængige og kvalificerede analy-
ser. Vi har under tidligere punkter diskuteret nogle opgaver som
falder ind under det første spørgsmål, fx administrationen af
tech-trans. En del administrative ressourcer er i stigende grad
blevet allokeret til rekruttering af studerende og i det hele taget
til branding, og da disse aktiviteter reflekterer konkurrencen
mellem institutionerne, har de en tendens til at blive selvfor-
stærkende – måske skulle dette område undergives et serviceef-
tersyn i stil med hvad vi foreslog mht. tech-trans (jf. afsnit 4.7).
Vi mener at universitetsledelserne, centraladministrationen og
regeringen må fastholdes på at de større enheder og den nye
ledelsesstruktur skal være en fordel for universiteternes under-
visning og forskning, ikke kun organisatorisk, men i lige så høj
grad økonomisk. Disse forhold må belyses og dokumenteres da
den øgede afstand mellem undervisere og forskere på gulvet og
de ledende lag ellers uvægerligt fører til demotivering.

Institutionens administration lettes ofte ved en vis grad af cen-
tralisering, men det er forskningens, og til dels undervisningens,
natur at være individ- og gruppeorienteret og derfor decentral –
hvad enten den hviler i et klassisk fagmiljø eller er interdisci-
plinær. De administrative opgaver kræver at disse to lag skal
kommunikere, men ikke alle forskere og undervisere er admini-
strative talenter så de skal pakkes ind i lokal individ- og grup-
peorienteret administrativ assistance. De nye ledelser har gene-
relt ikke været gode til at indse dette behov, hvilket af den en-
kelte forsker føles som et dræn på hans/hendes forskningsres-
sourcer.
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5. Afsluttende bemærkning

FPU håber med denne hvidbog at have givet nogle vægtige bud
på i hvilken retning de danske universiteter bør udvikle sig frem
mod år 2020. Vi har bestræbt os på at vurdere de enkelte kom-
ponenter i denne udvikling på faglige, kvalitative kriterier. Vi
har først og fremmest været optaget af spørgsmål som: Hvordan
sikrer og øger vi kvaliteten i forskningen og de tertiære uddan-
nelser således at samfundet får størst mulig glæde af universite-
terne fremover? Hvordan skabes de bedste arbejdsbetingelser
og forudsætninger for at universiteterne kan være til gavn? Vi
mener ikke at disse udfordringer løses alene ved flere penge –
selv om en øget satsning vil være en klog investering. I høj grad
drejer det sig også om at ændre ledelseskulturen og balancen i
universiteternes måde at opfylde universitetslovens § 2 på (jf.
afsnit 4). Navnlig drejer det sig om i højere grad at lade styrke-
punkterne i dansk forskning vokse op nedefra, således at der
skabes det bedst mulige udgangspunkt for videre strategiske
satsninger af internationale dimensioner, og således at der kun
udspilles konkurrence efter strengt faglige kriterier. Det frem-
mer forskning og uddannelse kvalitativt. Men det drejer sig
også om at styrke sammenhængen mellem uddannelse og
forskning således at vores færdige kandidater kan bidrage med
en endnu stærkere strøm af viden til samfundet, og om at sikre
en fortsat dynamik i universiteternes udvikling i en stadig mere
international sammenhæng. Med disse ord lægger vi op til en
god debat på det forskningspolitiske årsmøde i Videnskabernes
Selskab – og til en god udvikling på de danske universiteter i
perioden frem til 2020.
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