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Uddannelses- og Forskningsministeriet 

nytbevillingssystem@ufm.dk 

Landbrug & Fødevarers indspil til indretning af nyt bevillingssystem 
for de videregående uddannelser 

Landbrug og Fødevarer takker for muligheden for at komme med indspil til en ny 

finansieringsmodel for de videregående uddannelser. Vi finder det positivt, at regeringen vil 

reformere systemet, så det i højere grad understøtter uddannelseskvalitet og beskæftigelse.  

Den danske fødevarebranche står overfor en rekrutteringsudfordring, idet virksomhederne har 

vanskeligt ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I en undersøgelse foretaget i Landbrug & 

Fødevarers virksomhedspanel fra maj 2015 svarer 25 % af respondenterne, at de oplever 

manglende adgang til arbejdskraft som en produktionsbegrænsning lige nu. Til sammenligning var 

tallet kun 6 % i maj 2013. 

Fødevareklyngen står ikke alene med rekrutteringsudfordringen, At dømme efter den offentlige 

debat er den ulmende mangel på kvalificeret arbejdskraft desværre en tendens, der kendetegner 

store dele af dansk erhvervsliv.  Der er derfor behov for øjeblikkelig opmærksomhed og nye 

politiske initiativer for at sikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft.  

Landbrug & Fødevarer efterlyser et mere fleksibelt og mindre administrationstungt system med 

fokus på kvalitet og erhvervsrelevans. Vi bakker desuden op om regeringens ambition om, at der 

skal være adgang til videregående uddannelser i hele landet men uden at gå på kompromis med 

kvaliteten.  

Det private arbejdsmarked får en stadigt mere fremtrædende rolle som aftager af dimittender. Hidtil 

har dimittender med en lang videregående uddannelse fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem 

offentlige og private ansættelser. Ifølge Kvalitetsudvalgets undersøgelser vil det ændre sig i 

fremtiden, idet mere end 300 dimittender vil skulle finde privatansættelse, hver gang 100 ansættes i 

den offentlige sektor. Derfor bør erhvervslivets behov være i fokus i forbindelse med udformningen 

af en ny bevillingsstruktur. 

Som det fremgår af høringsoplægget, har det eksisterende taxametersystem og fordelingen af 

STÅ-midler haft uheldige konsekvenser for det faglige niveau på universiteterne. Eksempelvis giver 

systemet universiteterne et økonomisk incitament til at sænke de faglige krav og dermed lade 

kandidater bestå, der måske ikke har det ønskelige faglige niveau.  

Den udvikling kan ingen være tjent med. Derfor hilser Landbrug & Fødevarer initiativet til en 

gennemgribende revision af bevillingssystemet velkomment og henleder opmærksomheden på, at 

en revision af bevillingsstrukturen også bør omfatte overvejelser om basismidlerne til 

universiteterne. De offentlige midler skal anvendes på at sikre forskning og undervisning af højeste 

kvalitet.  

Landbrug & Fødevarer bidrager med følgende overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af et 

nyt, velfungerende system.  Vi ser desuden frem til at deltage i dialogmødet d. 4. februar: 
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 En ny afregningsmodel skal tilpasses uddannelsernes forskellige omkostningsniveau 

Et formål med den eksisterende – og en kommende revideret bevillingsmodel – er, jf. 

høringsskrivelsen, at sikre, at ”ressourcer og aktiviteter på uddannelsesinstitutionerne følges 

ad”. Desværre lykkes den eksisterende model ikke med at tilpasse ressourcerne til 

aktiviteterne. Den tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for de dyre, kliniske 

undervisningsaktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med eksempelvis 

veterinæruddannelsen. 

Veterinæruddannelsen er en populær uddannelse, hvor man i de senere år, med erhvervets 

opbakning, har udvidet antallet af optagne betragteligt. Men der er tale om en meget 

omkostningstung uddannelse, idet en del af undervisningen foregår på KU’s to dyrehospitaler 

for hhv. store og små husdyr.  

Som et resultat af den uhensigtsmæssige bevillingsmodel står veterinærområdet i dag overfor 

omfattende besparelser, idet taxametertilskuddet ikke dækker omkostningerne forbundet med 

at drive uddannelsen. Det betyder, at den kliniske undervisning på veterinæruddannelsen er 

akut truet pga. underfinansiering. For at sikre fleksibilitet og aktualitet i bevillingssystemet 

kunne det overvejes at indføre 5-årigt tilsyn på de relevante uddannelser, således at bevillinger 

i højere grad afspejler det aktuelle omkostningsniveau. 

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Dyrlægeforeningen og Landbrug & Fødevarer har 

tidligere rettet henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren om en løsning på denne 

problematik.  

Det er Landbrug & Fødevarers håb og forventning, at den igangværende revision af 

bevillingssystemet vil tilgodese dette vigtige område ved at kompensere Københavns 

Universitet – f.eks. gennem et kliniktaxameter – for at sikre uddannelseskvaliteten på 

veterinærområdet. Det bør desuden undersøges, om andre uddannelser underfinansieres.  

 En ny finansieringsmodel bør sikre uddannelsesmuligheder i alle dele af Danmark 

Landbrug & Fødevarer er meget optaget af at gøre op med ”udkants-Danmark”-retorikken og 

finde frem til, hvordan vi skaber vækst, fremgang og ikke mindst attraktive levevilkår også i de 

mindre og mellemstore byer rundt om i landet. Et vigtigt element er i den forbindelse at sikre 

det lokale uddannelsesudbud, der både skaber arbejdspladser og er medvirkende til at 

tiltrække og fastholde de unge i lokalområdet.  

Langt størstedelen af uddannelsespladserne findes i dag i de store universitetsbyer, idet den 

aktuelle bevillingsmodel giver økonomisk incitament for centralisering af uddannelsesudbud. 

Det er en væsentlig udfordring for store dele af Danmark, som et nyt system bør tage højde 

for. At uddannelsesinstitutionerne har en markant plads i særligt de mellemstore byer 

understreges eksempelvis af, at de frie private skoler udgør en meget stor arbejdsplads på 

Sydfyn. 

Når uddannelsesinstitutionerne lukker ned i yderområderne og flytter mod de store byer i 

jagten på de studerende (og dermed finansiering), har det alvorlige konsekvenser for 

lokalområdet. De ellers livlige mindre- og mellemstore byer drænes for liv og arbejdspladser, 

når man lukker ned for uddannelsesmiljøerne, og dermed udvides Danmarks yderområder og 

de udfordringer, som kan relatere sig her til forstærkes.  
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 En fleksibel fremdriftsreform, der giver plads til innovation, erhvervserfaring og 

iværksætteri 

Idéen bag studiefremdriftsreformen er som udgangspunkt god, men den fungerer ikke i sin 

nuværende form. Den er ufleksibel ift. de studerende og udgør en tung, administrativ byrde for 

de ansatte på universiteterne. Derved fjernes fokus fra universitets kerneopgaver. 

Reformen skal sikre, at de unge ikke bruger uforholdsmæssigt lang tid på afslutte deres 

uddannelser. Men Landbrug & Fødevarer peger på, at fremdriften ikke bør ske på bekostning 

af praktikophold, erhvervsprojekter eller udveksling i udlandet, der er med til at gøre 

kandidaterne erhvervsparate. Der skal desuden være plads til at få dispensation bl.a. i 

forbindelse med iværksætteri. Hvis de studerende frygter at sætte deres uddannelse over styr 

ved at satse på en god idé, risikerer samfundet at gå glip at mange, nye innovative og 

jobskabende tiltag. 

Incitamentet til at færdiggøre sin uddannelse på normeret tid kan alternativt stimuleres ved at 

forkorte SU-perioden. Holland og Finland skærer eksempelvis 2 år af SU’en for at øge 

fremdriften. En reform af SU-systemet vil sandsynligvis have en positiv effekt på fremdriften 

uden at hæmme fleksibiliteten i uddannelsessystemet.   

 En ny bevillingsmodel skal understøtte virksomhedspraktik 

Virksomhedspraktikken er et vigtigt element i uddannelsessystemet. Praktikken er med til at 

modne de studerende, give dem erhvervsforståelse og klargøre dem til at spille en aktiv rolle 

på arbejdsmarkedet umiddelbart efter endt uddannelse.  

Praktikpladsordningen udgør desuden en vigtig rekrutteringsbase for virksomhederne, og den 

kan, såfremt ordningen styrkes, være medvirkende til at holde den spirende mangel på 

kvalificeret arbejdskraft stangen.  Det bør derfor overvejes, hvordan man kan styrke 

virksomhedspraktikken. Det kunne evt. ske ved at afhjælpe nogle af de logistiske udfordringer, 

som de studerende oplever i forbindelse med praktikperioden som eksempelvis indkvartering 

under praktikforløbet. 

Landbrug & Fødevarer mener, at et nyt bevillingssystem i højere grad skal vægte den vigtige 

virksomhedspraktik til gavn for både de studerende, samfund og erhvervsliv. Incitamentet til at 

oprette praktikpladser i de private virksomheder bør styrkes økonomisk og administrativt. Hvis 

virksomheder oplever praktikordningen som værende dyr og besværlig, risikerer vi, at de 

fravælger ordningen, og det kan få alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedet.       

 Dimensionering og akkreditering, der sikrer relevans og kvalitet i de 

videregående uddannelser 

På samme måde, som uddannelsesudbuddet skal afspejle de kompetencer, der efterspørges i 

samfundet og erhvervslivet, skal dimensioneringen også bunde i samfundsmæssig relevans. 

Derfor skal dimensionering ske med udgangspunkt i erhvervslivets nuværende og fremtidige 

behov for arbejdskraft.  

Vi ved ikke med sikkerhed, hvilke kompetencer fremtidens arbejdsmarked har behov for. Men 

vi kan se, at dimittender fra nogle studieretninger – særligt inden for humaniora og de 

kunstneriske uddannelser – lider under systematisk, længerevarende ledighed. Det er 

meningsløst at uddanne til arbejdsløshed; i særdeleshed i et samfund, hvor vi oplever mangel 

på kvalificeret arbejdskraft. Derfor bør dette aspekt inddrages i dimensioneringsprocessen.  

Dimensionering og akkreditering spiller desuden en vigtig rolle ift. at sikre, at 

uddannelsesmulighederne er fordelt forskellige steder i landet og ikke blot er centreret i de 
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større byer. Eksempelvis vil de eftertragtede designuddannelser i Kolding være truet, hvis man 

godkender en tilsvarende uddannelse i København. 

I de fleste tilfælde beslutter institutionerne selv, hvor stort optaget på uddannelserne skal være. 

Man kan derfor frygte, at optaget i visse tilfælde tager afsæt i uddannelsesinstitutionernes 

kassetænkning og ikke i samfunds- og erhvervsmæssig relevans.  

Ifølge Kvalitetskommissionen sker central dimensionering kun for 16 % af 

uddannelsesudbuddene i den koordinerede tilmelding (dvs. op til bachelorniveau). For de 

øvrige 84 % er der ingen central dimensionering. Det bør ændres.   

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at en revideret bevillingsmodel styrker samspillet mellem 

uddannelsesinstitutionerne og centraladministrationen, således at man gennem øget 

koordinering kan sikre optimalt optag på de videregående uddannelser.  

 Øget studieintensitet for højere kvalitet og samfundsværdi 

I Danmark er et fuldtidsstudie typisk normeret til 43 timer ugentligt til undervisning, 

forberedelse, vejledning m.v.. Kvalitetsudvalgets undersøgelser viser, at en dansk studerende i 

gennemsnit kun bruger ca. 35 timer om ugen på studierettede aktiviteter. Det er langt fra nok. 

Timeantal er ikke nødvendigvis ensbetydende med kvalitet, og vi skal naturligvis se nuanceret 

på dette, da der også skal være plads til erhvervsnære aktiviteter såsom studierelevant arbejde 

og praktikophold Men undersøgelser har vist, at der er en direkte sammenhæng mellem 

studieintensitet (dvs. hvor mange timer den studerende har brugt på undervisning, 

forberedelse mv.) og lønforhold efter endt uddannelse.  

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det er et væsentligt samfundsaspekt, at 

studieintensiteten styrkes på de danske universiteter.   

 Et nyt bevillingssystem skal understøtte særlige talentspor  

I Danmark skal vi turde satse på talent, og det kræver en målrettet indsats. 

Mejeriingeniøruddannelsen er et glimrende eksempel på, hvordan talentfokus kan danne 

grundlag for en uddannelses- og erhvervsmæssig succes. Uddannelsen har fået international 

elitestatus og er forbundet med megen prestige.  

Dermed er der også flere andre områder, der har ladet sig inspirere af den måde, 

mejeriområdet har arbejdet med at tiltrække talenter. Både uddannelser inden for kød- og 

planteområdet har allerede igangsat branchespecifikke initiativer med særligt talentfokus. 

Landbrug & Fødevarer mener, at et nyt bevillingssystem skal have et talentaspekt og fremme 

uddannelsesspor med talentfokus.  

 

 Økonomisk incitament for kvalitet i universitetsundervisningen 

Landbrug & Fødevarer mener, at undervisningen på de danske universiteter skal være 

forskningsbaseret og af ypperste kvalitet. I dag vurderes universitetsunderviserne på antallet af 

publikationer og citater og ikke på kvaliteten af den undervisning, de giver de studerende. Hvis 

vi fremadrettet skal sikre dygtige og engagerede kandidater, skal vurderingskriterierne ændres, 

så det igen bliver prestigefyldt at levere undervisning af høj kvalitet. 

Universiteternes fokus må og skal være på kerneopgaven, som er at uddanne dygtige 

kandidater, og derved bidrage til vækst og fremdrift i det danske samfund.  
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Det er af afgørende betydning, at kvaliteten af forskningen og undervisningen er i top. Derfor 

skal incitamentet til at prioritere undervisning på lige fod med forskning understøttes både 

økonomisk, politisk og kulturelt.  

 Incitamentet til unødig konkurrence om de studerende skal fjernes  

Landbrug & Fødevarer konstaterer, at fremkomsten af nye, overlappende uddannelser fører til, 

at uddannelsesinstitutionerne konkurrerer unødigt om de samme studerende.  

Den nuværende struktur fremmer konkurrencen om midler, studerende og dygtige undervisere, 

og det udvander kvaliteten af uddannelserne og skaber desuden forvirring blandt de 

studerende og erhvervslivet, der skal ansætte kandidaterne. Den forfejlede incitamentsstruktur 

driver altså universiteterne til at udbyde overlappende uddannelser i øst og vest (i 

bogstaveligste forstand) ud fra ren kassetænkning uden fokus på hverken kvalitet eller 

samfundsrelevans. Et glimrende eksempel på udbud af konkurrerende uddannelser og de 

uheldige konsekvenser heraf findes på fødevareområdet, påpeger Vækstteam for Fødevarer. 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til en øget koordinering omkring uddannelsesudbuddet, og til 

at en ny bevillingsmodel fjerner det økonomiske incitament til at udbyde unødigt konkurrerende 

uddannelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Andersen Linnet  

forskningspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer 

 

 


