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Høringssvar 
- til indretning af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 

Nærværende høringssvar vedrørende nyt bevillingssystem for videregående uddannelser er 

skrevet og fremsendt af MVU-netværket og tager dermed udgangspunkt i 

professionshøjskolerne og deres studerende. MVU-netværket består af de fire faglige 

studieorganisationer på professionshøjskoleområdet: Pædagogstuderendes 

Landssammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, 

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds. Med dette in 

mente, tages der forbehold for manglende indsigt i og kendskab til særlige forhold hos andre 

udbydere af videregående uddannelser. Samtidig forholder skrivelsen sig til bevillinger til 

uddannelsesaktiviteter og ikke til institutionernes samlede bevillinger. Derfor er det vigtigt at 

være opmærksom på forskellige økonomiske udgangspunkter mellem institutionstyper, 

herunder f.eks. forskning- og udviklingsmidler. 

Generelle bemærkninger 

Der kan efter vores opfattelse ikke skabes et bevillingssystem, som alene kan sikre de tre 

parametre, som er opstillet for reformeringen af taxametersystemet. Derfor må der tænkes i 

supplerende styringsmekanismer i uddannelsespolitikken. Samtidig mener vi ikke, at de tre 

parametre kan eller bør sidestilles. Kvalitet i uddannelserne må være det væsentligste mål for 

alle aktiviteter og tiltag gennemført på uddannelser og i uddannelsespolitikken. Øget relevans 

og beskæftigelse sker bedst gennem sikring af høj kvalitet i uddannelserne og dermed gennem 

dygtige dimittender. Det er væsentligt at påpege, at dimittendernes mulighed for 

beskæftigelse, især på det professionsrettede område, er afhængig af politiske prioriteringer, 

som ikke er en del af det uddannelsespolitiske område – herunder f.eks. ændringer i 

bevillinger til ansættelse af pædagoger i daginstitutioner. Dernæst bør sikring af regional 

uddannelsesdækning bero på en konkret vurdering af de enkelte udbuds kvalitet og prioriteres 

fra politisk hold. Derfor bør revideringen i høj grad have fokus på, hvilke delelementer i 

bevillingssystemet, som kan understøtte kvalitet. 

 

Det er væsentligt, at bevillingssystemet fortsat er gennemsigtigt, og at det er tydeligt, både 

hvordan de enkelte uddannelser prioriteres politisk og hvor mange penge, som reelt går til 

uddannelse. 

 

Samlet set vil vi foreslå tre principper, som til dels baserer sig på den nuværende 

taxameterordnings logik, men som i langt højere grad tager højde for institutionernes faktiske 

udgifter og finansiering af den egentlige aktivitet på uddannelsesinstitutionerne. Herefter 

præsenteres to konkrete tiltag; omlægning af finansiering af praktik for 

professionshøjskolestuderende til refusionstaxameter, som vil understøtte kvalitet i vores 

uddannelser med relativt hurtigt gennemslag, samt særligt fokus på studerendes første år på 

studiet, som vil understøtte kvalitet og dermed relevans.  

Inputbaserede bevillinger 

Det nuværende taxametersystem baserer sig på output eller produktion af dimittender – dette 

princip er ikke hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte kvalitet i uddannelserne. Systemet 

giver ikke uddannelsesinstitutionerne incitament til at fokusere på at skabe dygtige 

studerende, men på at få studerende til at gennemføre uddannelsen. Samtidig må 

institutionerne budgettere med, at ikke alle studerende gennemfører. Det vil betyde, at hvis 

der starter 100 studerende og institutionen budgetterer med 90 gennemførende, vil denne 

budgetlægning i sig selv betyde et fald i kvalitet gennem et fald i bevilling og dermed færre 

midler til uddannelsesaktiviteter. Uanset frafaldets grund, kan uddannelsesinstitutionerne ikke 

alene gøres ansvarlige herfor, da det kan bero på en lang række af årsager. Herunder f.eks. 

dårlig eller ufuldstændig vejledning op til studievalg og hændelser i studerendes liv under 

studiet, altså faktorer, som ikke ligger inden for uddannelsesinstitutionernes indflydelsessfære. 
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Det må dog fremhæves, at sammenhængen mellem faste takster og studenterårsværk 

bidrager med gennemsigtighed. 

 

Derfor foreslås det, at tildelingen af midler skal foregå gennem tre tilskud, som beskrives i det 

følgende. 

Uddannelsestaxameter 

Tildelingen af midler til uddannelsens gennemførelse, gennem et uddannelsestaxameter, skal 

baseres på faste takster for de enkelte uddannelser og, i lighed med i dag, på antallet af 

studerende. Tildelingen af midler bør ske ved opstarten af hold eller opstarten af et semester. 

På den måde sikres, at institutionerne ved, hvor mange midler de har, inden aktiviteterne går i 

gang, og dermed at institutionerne ikke budgetterer med færre midler, end hvad der svarer til 

det faktiske antal studerende. Samtidig fjernes det økonomiske incitament til at lade 

studerende bestå - selv i tilfælde, hvor den studerendes niveau ikke lever op til lærings – eller 

kompetencemålene. Forskellen på det nuværende og det foreslåede er, at nærværende forslag 

ligger tættere på den egentlige aktivitet. Altså hvor mange faktiske møder mellem underviser 

og studerende, som finder sted. Jo mindre enheder tildelingen af midler baseres på, des færre 

midler vil blive tildelt på baggrund af studerende, som falder fra undervejs - altså midler som 

reelt bruges uden at finansiere en studerendes færdiggørelse af modul eller uddannelse. Hvis 

enheden er moduler, vil det kræve flere indsamlinger af data, end hvis enheden er semestre, 

da der er flere moduler på et semester. Samtidigt vil korrigeringen for frafaldne studerende 

også ske hurtigere og jf. ovenstående dermed regulere udgiften. 

 

Det kan overvejes, om der skal være færre takstgrupper for overskuelighedens skyld, jf. f.eks. 

omkostningsrapportens kategoriseringer. Ligesom det bør overvejes, om der skal være en 

grænse for, hvor mange gange en studerende kan starte på samme modul. F.eks. tre gange 

på linje med de tre eksamensforsøg. Denne omvendte taxametertænkning understøtter især 

kvalitet i uddannelse og dermed styrkes relevans og mulighed for beskæftigelse. Samtidigt 

fastholder forslaget ønsket om gennemsigtighed i bevillingssystemet. 

Udgifter til administration og administrativt personale 

Administrativt personale har stor betydning for uddannelsernes kvalitet. Derfor bør det sikres, 

at der dels er tilstrækkeligt personale, og dels, at det er kvalificeret personale, som foretager 

arbejdet. I dag bliver flere opgaver af administrativ karakter lagt over på underviserne.  

MVU-netværket foreslår, at der indføres et minimum for antal af administrativt ansatte på 

udbud/matrikel, suppleret med en trappemodel, således at et bestemt antal studerende 

udløser en administrativ ansat eller kollektivt taxameter. Uanset antallet af studerende og 

samlingen af udbud i større administrative enheder, som professionshøjskoler og 

erhvervsakademier, er det nødvendigt at have kvalificeret personale med kendskab til lokale 

forhold og til forskelligartede opgaver. Som minimum bør der være en medarbejder, som har 

indgående kendskab til lovgivning, og som kan indgå i et ledelsesnetværk med ansatte fra 

samme type stillinger fra andre udbud. Samtidig bør der være et passende antal 

medarbejdere, som sikrer at skemalægning, eksamenstilmeldinger, generel 

informationsvirksomhed etc. forløber uden at forstyrre studerendes og underviseres 

forberedelse og fordybelse i fagene. 

 

Forslaget indebærer, at der indføres en minimumstildeling af ressourcer til administration, til 

det enkelte udbud. Afklaringen kan foregå enten som et centralt fastsat minimum eller med 

udgangspunkt i dialog mellem det enkeltes udbuds øverste ledelse og ministeren i lighed med 

forslaget om omkostninger til bygninger og grunde. Derudover skal der føres et kollektivt 

taxameter. Enheden kan afhænge af mange faktorer. Men det foreslås, at én enhed, f.eks. 50 

studerende, udløser en sats. Derefter udløser studerende nummer 51, 101 osv. samme sats. 

Det er ikke hensigtsmæssigt at dele stillinger op, da dette øger muligheden for, at 

administrative opgaver bliver lagt over til undervisere. Den øgede udgift vil understøtte 

kvalitet i uddannelse.  
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Omkostninger til bygninger og grunde 

Det bør være udgifts- og indtægtsneutralt for uddannelsesinstitutionerne at have bygninger. 

Omkostningen bør finansieres én til én af uddannelsesministeriet. Og det bør foregå gennem 

dialog mellem rektorer og ministeren for videregående uddannelser. Ordningen skal ikke gøre 

op med institutionernes selveje, men er en styrkelse af ministerens mulighed for politisk at 

prioritere regional uddannelsesdækning. Forslaget indebærer en grundig diskussion, som bør 

forholde sig til de enkelte udbuds kvalitet. Forslaget sigter i øvrigt imod, i kombination med 

forslaget om udgifter til administration og administrativt personale, at gøre op med regionale 

økonomiske forskelle og dermed lade regional uddannelsesdækning være et spørgsmål om 

kvalitet og politisk prioritering. 
 

For at forslaget kan understøtte den ovenfor nævnte idé om færre takstgrupper, er det 

nødvendigt, at der med i omkostninger til bygninger medtages udgifter til laboratorier for at 

udligne de, imellem uddannelserne, indbyrdes forskelle i omkostninger. Dette vil bane vejen 

for, at det inputbaserede uddannelsestaxameter i højere grad finansierer 

uddannelsesaktiviteter, og at det vil gøre sammenligningsgrundlaget bedre med øget 

gennemsigtighed til følge, jf. professionshøjskolernes regnskabspraksis. 
 

Efter MVU-netværkets forslag følger, at der ikke længere tilføres midler gennem 

bygningstaxameter, færdiggørelsestaxameter eller undervisningstaxameter.  

Særligt om mindre udbud og uddannelser 

Forslagene om finansiering af ”omkostninger til bygninger og grunde” og ”udgifter til 

administration og administrativt personale” vil samlet set bidrage til en udligning af regionale 

forskelle i udgifter samt sikre, at uddannelser med få studerende i højere grad kan klare sig, 

gennem minimumsbevillinger til administrative udgifter og omkostninger til bygninger og 

grunde. Forslaget vil ikke sikre institutionerne på samme måde inden for 

uddannelsestaxameteret. 

To initiativer til langsigtet kvalitetsløft med kortsigtet gennemslag 

Særligt under første studieår skal studerende skabe sociale netværk og samhørighed, samt 

udvikle almene studiekompetencer. I respekt for uddannelsesniveauernes forskelle bør 

overgangen til en videregående uddannelse følges med en særlig indsats. Derfor foreslås det, 

at uddannelsestaxametertaksterne ganges med faktor 1.1 gældende for første studieår. 

Midlerne skal bruges til at sikre studerende de grundlæggende studiemæssige færdigheder og 

den nødvendige faglige og personlige støtte, som sikrer enhver studerende en godt start på sin 

uddannelse. Dette understøtter kvalitet i hele uddannelsen og modvirker frafald.  

Refusionstaxameter kendes i dag fra fire uddannelser fra professionshøjskolerne. Vi mener, at 

denne tildelingspraksis bør bruges på alle uddannelser på professionshøjskolerne. Når 

refusionstaxameteret, som professionshøjskolerne modtager, videregives til praktikstederne, 

styrkes kontaktfladen. Samtidig vil tildelingen af midler til praktiksteder kunne følges med en 

afklaring af kvalitetskrav til de enkelte praktikker. Det vil desuden blive mere gennemsigtigt, 

at de øremærkede midler til praktik også havner i kommuner eller på institutioner, som har 

praktikanter. 
 

Dette vil styrke relevansen gennem grundig dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og de 

studerendes praktiksteder samt gøre det nemmere at opstille og afstemme forventninger og 

krav parterne imellem og dermed styrke kvaliteten i et meget væsentligt uddannelseselement 

– samtidigt med at det bidrager yderligere til gennemsigtighed. 


