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Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 20. oktober 2009.

a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning
til en ændret udmøntning af den i globaliseringsaftalen for 2006 afsatte pulje til fællesuddannelser og
parallelforløb på universitetsområdet på i alt 23,5 mio. kr. i årene 2008-2009, således at udmøntningen
sker uden en forudgående udbudsrunde mellem universiteterne, og således at 8,0 mio. kr. øremærkes
til de humanistiske fag, der er omfattet af småfagsordningen og 15,5 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt.
Puljen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.

b. I november 2006 blev der indgået en aftale med forligskredsen om udmøntning af globaliseringspul-
jen. Som led i aftalen blev der på universitetsområdet afsat en pulje på 23,5 mio. kr. i årene 2008-2009
til etablering og markedsføring af fællesuddannelser og parallelforløb med henblik på at styrke inter-
nationaliseringen af uddannelserne. I anmærkningsteksten til § 19.25.05.67. Fællesuddannelser står
anført ”Der forventes igangsat en udbudsrunde blandt universiteterne med henblik på udmøntning af
midlerne på forslag til lov om tillægsbevilling”.

De afsatte midler i 2008 til etablering og markedsføring af fællesuddannelser og parallelforløb, er
ikke blevet udmøntet, da dette afventede en analyse af rammerne for de danske universiteters deltagelse
i uddannelser omfattet af EU’s Erasmus Mundus-programmer samt den efterfølgende politiske aftale,
der blev indgået i slutningen af juni 2009. Universiteterne har således endnu ikke haft mulighed for
at anvende de midler, der blev afsat i 2008 til etablering og markedsføring af fællesuddannelser og
parallelforløb.

Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet modtager hvert år et tilskud
med henblik på udbud af undervisning inden for en række små humanistiske fag (eksempelvis balkan-
studier, eskimologi, brasilianske studier, klassisk arkæologi, græsk og oldtidskundskab). Som led i
småfagsordningen modtager Københavns Universitet i 2009 et tilskud på 10,8 mio. kr., Aarhus Uni-
versitet et tilskud på 4,9 mio. kr. og Syddansk Universitet et tilskud på 0,8 mio. kr.

De små fags situation og fremtidige udviklingsmuligheder har løbende været genstand for overve-
jelser. Øget internationalt samarbejde kan være en måde at give de små fag et løft, bl.a. i form af en
styrkelse af uddannelsernes kvalitet og de studerendes valgmuligheder. Udmøntningen af puljen til
udvikling af fællesuddannelser og parallelforløb bør derfor ses i sammenhæng med en indsats for at
gøre de små uddannelser mere attraktive.
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Samtidig foreslås – i stedet for en udbudsrunde – en administrativt mere enkel udmøntningsmodel,
der indebærer, at alle universiteter får mulighed for at igangsætte initiativer til udvikling af fællesud-
dannelser og parallelforløb.

Konkret søges om tilslutning til, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan udmønte
hele puljen til udvikling af fællesuddannelser og parallelforløb direkte til universiteterne på forslag til
lov om tillægsbevilling for 2009 efter følgende fordelingsnøgle:
– 8,0 mio. kr. af puljen øremærkes til de humanistiske fag, der er omfattet af finanslovens småfags-

ordning.
– 15,5 mio. kr. fordeles proportionalt mellem alle universiteter på baggrund af et treårigt gennemsnit

af institutionernes uddannelsesbevillinger.
Ovenstående udmøntningsmodel gør det muligt at give småfagene et løft samtidig med, at universi-

teterne kan tilgodese andre uddannelser efter eget valg, som f.eks. øvrige sprogfag. Forligskredsen har
tilsluttet sig udmøntningsmodellen i en høringsrunde.

c. Sagen forelægges Finansudvalget nu, da universiteterne i deres planlægning af aktiviteterne på de
små fag har behov for en udmelding om puljens anvendelse.

d. -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling udmønter den i globaliseringsaftalen for 2006 afsatte pulje til fællesuddannelser og pa-
rallelforløb på i alt 23,5 mio. kr. i årene 2008-2009 til uden en forudgående udbudsrunde mellem
universiteterne, og at 8,0 mio. kr. øremærkes til de humanistiske fag, der er omfattet af småfagsord-
ningen, og at 15,5 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem universiteterne. Puljen udmøntes på forslag
til lov om tillægsbevilling for 2009.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. oktober 2009

HELGE SANDER

/ Rudolf Straarup

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 29-10-2009
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