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Offentligt forskningsbudget på 20 mia. kr. 

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling er i 2012 på 19,9 mia. kr. 
og forventes at udgøre 1,1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Bevillingerne er 
faldet med 49 mio. kr. eller 0,2 pct. i forhold til det reviderede budget for 2011 om-
regnet til 2012-priser. Fraregnes de internationale bevillinger, er de danske bevillin-
ger på 18,4 mia. kr. svarende til 1,0 pct. af forventet BNP. 
 
Offentligt forskningsbudget, 2012-priser 

 
* Foreløbige tal. 
Anm.: Ved beregning af 2012-priser anvendes Finansministeriets P/L indeks 
 
Stigning i bevillingerne uden for finansloven 
Finanslovsbevillingerne til forskning og udvikling falder i 2012 med 2,2 pct. i forhold 
til de endelige bevillinger for 2011 omregnet til 2012-priser og er i 2012 på 16,1 mia. 
kr. Bevillingerne fra de kommunale og regionale midler stiger med 4,9 pct. og de 
internationale bevillinger med 9,1 pct. Bevillingerne fra Danmarks Grundforsknings-
fond stiger i 2012 med 33,4 pct. 
 
Ændret datagrundlag for kommunale og regionale midler 
Danmarks Statistik har med overtagelsen af ansvaret for statistikken om Forskning og 
udvikling i den offentlige sektor, som udgør et vigtigt input til statistikken om Offentligt 
forskningsbudget, foretaget flere ændringer i produktionsmetoden med henblik på 
forbedring af statistikken. Data er derfor som følge af især forbedret fejlsøgning, revi-
deret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Disse forbedringer påvirker data vedrø-
rende de faktiske omkostninger til forskning og udvikling fra og med 2007, og har 
derfor betydning for budgettet for 2008 og frem. 
 
Fejlsøgningsprocessen af datamaterialet har bl.a. medført et højere antal forsknings-
årsværk samt højere omkostninger forbundet med det enkelte forskningsårsværk i 
hospitalssektoren. Endvidere indgår udgifter til forskning og udvikling fra professi-
onshøjskolerne fra og med 2008. 
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For at gøre det muligt at sammenholde udviklingen i de kommunale og regionale 
forsknings- og udviklingsbevillinger fra før og efter de implementerede ændringer, er 
det her valgt at vise udviklingen i de budgetterede bevillinger til forskning og udvik-
ling fra kommuner og regioner hhv. med og uden ændret datagrundlag. 
 
Forsknings- og udviklingsbevillinger fra kommuner og regioner/amter. 2012-priser 

 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 

   mio. kr   

Efter implementering af diverse 
forbedringer  975,6 1 167,0 1 323,0 1 589,7 1 910,9 1 740,4 1 825,1 
   procentvis ændring i forhold til året før   

Årlig ændring  19,8  19,6  13,4  20,2  20,2 - 8,9  4,9 
        
   mio. kr.   

Uden implementering af diverse 
forbedringer  975,6 1 167,0 1 068,6 1 336,8 1 461,7 1 391,3 1 459,0 
   procentvis ændring i forhold til året før   

Årlig ændring  19,8  19,6 -8,4  25,1  9,3 -4,8  4,9 

 
Danmarks Statistiks ændrede metode er beregnet til årligt at påvirke opgørelsen af de 
offentlige forskningsbudgetter med omkring 250 mio. kr. i årene 2008 og 2009 og 
350-450 mio. kr. i årene 2010 til 2012. 
 
Endelig påvirker stigningen i de generelle regionale og kommunale budgetter udvik-
lingen i statistikken for det offentlige forskningsbudget. Disse budgetter er udgangs-
punktet for beregningen af kommunale og regionale midler, og der var især i årene 
2008-2010 større stigninger end i de foregående år. 
 
Regionale og (amts-) kommunale budgetter, årlig stigning 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   procentvis ændring i forhold til året før   

Årlig stigning 4,76 5,59 4,60 4,84 4,00 6,50 6,76 8,13 2,39 6,44 

 

 
Mere information  Der findes flere oplysninger om det offentlige forskningsbudget på www.dst.dk/stattabel/1273 

i Statistikbanken samt i abonnementsserien Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger).  

Kilder og metoder  Det offentlige forskningsbudget 2012 omfatter oplysninger om de budgetterede udgifter for 
2012 til forskning og udvikling, som ministerierne har indberettet til Finansministeriet. Herud-
over har Danmarks Statistik indhentet oplysninger fra Danmarks Grundforskningsfond og Nor-
disk Ministerråd samt beregnet budgetter for hhv. kommuner og regioner samt bevillinger fra 
EU. Det offentlige forskningsbudget omfatter herudover oplysninger om de endelige offentlige 
bevillinger til forskning og udvikling for 2006-2009, dvs. bevillinger samt eventuelle tillægsbe-
villinger til Finansloven samt ændringer til de oprindelige budgetter for de øvrige bevillingers 
vedkommende. Endeligt anvendes statistikken om Forskning og udvikling i den offentlige sek-
tor til brug for beregningen af de endelige regionale og kommunale forskningsudgifter. 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/132126. 

Næste offentliggørelse  Offentligt forskningsbudget 2013 udkommer uge 30 i 2012. 

Henvendelse  Lene Jendresen, tlf. 39 17 34 61, len@dst.dk 
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