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Svagt fald i statens forskningsbudget 

Der er på finansloven for 2014 afsat 16,5 mia. kr. til forskning og udvikling. Det er 
et fald på 0,3 pct. i forhold til 2013. Bevillingerne til universiteter mv. udgør over 
halvdelen af forskningsbevillingerne, og de stiger med 1,2 pct. De øvrige sektorer 
får samlet set 2,4 pct. mindre end i 2013. Alle tal er renset for prisudvikling. 
 
Statens forskningsbudget, 2014-priser 

 
Anm.: Budgettal for årene 2007-2012 er omregnet til 2014-prisniveau. 
 
Forskningsrådene og andre større tilskudspuljer 
En del af de statslige forskningsmidler fordeles til forskningen gennem forsknings-
råd og andre større tilskudspuljer. Forskningsmidlerne til forskningsrådene stiger 
i 2014 med 7,4 pct. i forhold til sidste år. Midlerne til andre større tilskudspuljer 
falder med 8,9 pct. Forskningsrådene får herefter 13 pct. af de samlede statslige 
forskningsbevillinger. Heraf er bevillingen til Det Frie Forskningsråd på 1.242 mio. 
kr. og til Det Strategiske Forskningsråd 852 mio. kr. Andre større tilskudspuljer får 
ligeledes 13 pct. af de statslige forskningsmidler. 
 
Statens forskningsbudget, fordeling på hovedsektorer, 2014-priser 

 2012 2013 2014 Udvikling 
2013-2014 

Andel som   
basismidler1 

   mio. kr.     pct.   

I alt 16 520,8 16 556,3 16 499,3 -0,34 64,6 
Universiteter mv. 9 256,5 9 411,4 9 527,2 1,23 95,2 
Forskningsråd 2 130,5 2 032,9 2 183,1 7,39 0,1 
Internationale aktiviteter 731,3 916,4 940,1 2,59 40,8 
Andre større tilskudspuljer 2 600,8 2 326,9 2 119,0 -8,93 16,2 
Forskningsinstitutioner 533,8 510,6 557,5 9,19 94,4 
Andet 1 267,9 1 358,1 1 172,4 -13,67 28,0 
1 Basismidler, dvs. midler til gennemførelse af institutionernes grundlæggende forskningsaktiviteter. 
 
Bevillingerne under andre større tilskudspuljer omfatter bl.a. Arbejdsmiljøforsk-
ningsfonden og Højteknologifonden, forskellige tilskud til udvikling af kompetence 

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mia. kr.

I alt

Øvrige sektorer

Universiteter mv.

Nyt fra Danmarks Statistik 
udkommer dagligt kl. 9.00 
 
Link til denne udgivelse: 
www.dst.dk/nytudg/18035 
 
© Danmarks Statistik 2014 
ISSN 1601 1015 
  



og teknologi mv., forsøgs- og udviklingsarbejde og udvikling og demonstration, 
udbygning af dansk energiforskning og -udvikling og den statslige tilskudsordning 
Green Labs DK. Faldet i bevillingerne under andre større tilskudspuljer vedrører 
hovedparten af bevillingerne. 
 
De statslige bevillinger de kommende år 
Der forventes først et fald i det statslige forskningsbudget i 2015 efterfulgt af en 
stigning i 2016, og de statslige midler til forskning og udvikling i 2016 forventes at 
være på 16,7 mia. kr. i 2014-priser. Fra 2016 til 2017 forventes bevillingerne igen at 
falde, så der budgetteres aktuelt med et statsligt forskningsbudget på 15,9 mia. kr. i 
2017. Udviklingen i budgetoverslagsårene 2015-2017 er præget af ufordelte 
reserver.  
 
Universitetssektorens bevillinger er basismidler 
Sektoren universiteter mv. modtager 57,7 pct. af de statslige forskningsmidler. 
Sektoren består hovedsageligt af de otte danske universiteter samt en række andre 
uddannelsesinstitutioner med forskning. De seks største universiteter modtager 86 
pct. af sektorens bevillinger til forskning og udvikling. Af de samlede bevillinger til 
universiteter mv. gives 95,2 pct. som basismidler, dvs. til gennemførelse af 
institutionernes grundlæggende forskningsaktiviteter. 
 
Finanslovsbevillinger 2014 til forskning og udvikling til universiteter mv. 

 
 
 
 

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1289. Her kan man bl.a. se en detalje-
ret opdeling på forskningsformål samt en opdeling af almen videnskabelig udvikling på underkategorier.  

Basismidler er forskningsbevillinger, som går til gennemførelse af institutionernes grundlæggende forsknings-
aktiviteter. Programmidler er bevillinger knyttet til forskningsprogrammer, herunder forskningsprojekter, hvor 
bevillingen er tidsbegrænset og gives efter ansøgning.  
Det offentlige forskningsbudget blev omtalt i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 399 i 2013. 
Se flere tal på www.dst.dk/stattabel/1273 og i abonnementsserien Offentlige finanser (Statistiske 
Efterretninger). Seneste offentliggørelse er nr. 2013:20 udgivet 30. juli 2013. 
Kilder og metoder: Statens forskningsbudget 2014 omfatter oplysninger om statens budgetterede udgifter til 
forskning og udvikling for perioden 2007-2017 som indberettet til Finansministeriet af de øvrige ministerier. 
Budgetterne for årene 2007-2012 er de endelige statslige bevillinger til forskning og udvikling, dvs. bevillinger 
inklusive evt. tillægsbevillinger til Finansloven. 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/132126. 
Næste offentliggørelse: Statens forskningsbudget 2015 udkommer uge 5 i 2015. 
Henvendelse: Lene Jendresen, tlf. 39 17 34 61, len@dst.dk 

 

Aarhus Univeristet
1.803 mio. kr.

Syddansk Universitet
827 mio. kr.

Roskilde Universitet
243 mio. kr.

Aalborg Universitet
713 mio. kr.

Øvrige udd.inst.
461 mio. kr.

Andet
986 mio. kr.

Københavns Universitet
2.876 mio. kr.

Danmarks Tekniske Universitet
1.562 mio. kr.
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