
 

 
 

 
 

 
Indkaldelse til Fællesrådsmøde 

- Ordinært - 

 

Tema: Brugerbetaling 

 

 

Onsdag d.10.02 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1 

 

 

 

 

Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:  

 

01 Formalia 

 

02 Sager til behandling:  

 

02.01 Debat om brugerbetaling på universiteterne v. Claus Jacobsen (journalist, tidligere 

ansat ved bl.a. TV-avisen, Journalisthøjskolen og Aarhus Universitet) og Mikkel 

Krogsholm (ansat i Finansrådet, borgerrepræsentationskandidat for Liberal Alliance samt 

tidligere formand for Studenterrådet) (Bilag 1+2) 

 

 02.02 Indsendelse af læserbrev til Campus (Se bilag 3) 

 

 02.02 Valg til RIUs repræsentantskab  

 

03 Meddelelser 

 

 03.01 Fagrådsrunde  

  

 03.02 Mødekalender 

   Fællesrådsmøder (Forslag): 

    08.04.10 

    27.04.10 

 

 03.03 Kurser i foråret 

 

 03.04 Konstituerende møde og fagrådsrepræsentanter i FR 

 

04 Eventuelt 

 

05 Mødeevaluering 

 
 

 
Med venlig hilsen 

Thea P. Frederiksen, Næstformand 

På vegne af Dirigentinstitutionen 



BILAG 1 
Claus Jacobsen, journalist, kommunikationsrådgiver og tidl. redaktør af studenterrådets avis. Stenvendervej 
6, 8541 Skødstrup (25.01.10) http://jp.dk/indland/aar/meninger/article1957880.ece 
 

Læserbrev: Rektor på vildspor  

Forslaget om brugerbetaling ved universiteterne er dybt bekymrende og bør trækkes tilbage.  
Det er bekymrende og mildest talt uigennemtænkt, når rektor Lauritz B. Holm-Nielsen foreslår brugerbetaling  
på universiteterne. Desværre er hans forslag sikkert nøje overvejet, således som han i mange henseender  
formår at tegne en stærk profil af Aarhus Universitet (AU) som fremtidens, baseret på effektivitet og  
lønsomhed.  
Det giver flere penge til AU fra statskassen, når endnu flere af de studerende gennemfører, når flere  
studerende går videre med en forskningsbaseret ph.d., og når både deres og akademisk uddannede  
medarbejdere offentliggør deres arbejder i medierne.  
Jyllands-Postens tillæg JP Århus bakker rektor op i en leder.  

 
Social skævvridning  
Prisen for brugerbetaling betales af unge blandt de socialt dårligst stillede i vort samfund, en gang omtalt 
som arbejderbørn. Denne samfundsgruppe er ikke i stand til at betale for at studere, således som de rigere 
er.  
Med sit forslag cementerer rektor synspunktet som tidligere EU-formand, den franske socialist Jaques 
Delors, kundgjorde: Forudsætningen for EU er 2/3 samfundet, hvor 1/3 betaler prisen for, at 2/3 klarer sig 
(endnu)  
bedre.  
Nu bidrager rektor til, at denne selektive form for livskvalitet slår rod i universitetsverdenen.  
Rektor griber afgørende ind i en debat, som i årevis har præget uddannelsespolitikken i Danmark. Dens  
konklusion har været, og er, at tiltrække unge fra miljøer, hvor der ikke er tradition for at uddanne sig på  
universiteterne og de højere uddannelser.  
Hvilke argumenter mener rektor da, at han sagligt kan benytte sig af?  
De skulle vel ikke dreje sig om Aarhus Universitets målsætning om at blive endnu mere effektivt, at der kan  
opnås endnu flere statspenge og placere sig endnu højere på de internationale ranglister blandt verdens  
bedste universiteter, som angiveligt tiltrækker flere studerende og forskere.  
Rektors forslag finder utvivlsomt støtte hos regeringen, men det gør ikke forslaget mere spiseligt.  

 
Medlem af tænketank  
For nylig blev rektor medlem af regeringens tænketank, og det er ikke svært at få den bagtanke, at der 
(også) herfra er sendt et signal i samme retning.  
Prisen er under alle omstændigheder, menneskeligt og anstændigvis, for høj, når den på forhånd og i 
yderste  
konksekvens udelukker en tredjedel af de unge fra et studium ved et universitet.  
Forslaget er udansk. Er det inspireret af USA, hvor rektor i 12 år var ansat i Verdensbanken?  
Vi kan ærlig talt ikke være det bekendt, og det styrker under ingen omstændigheder profilen af Aarhus  
Universitet som et humanistisk med vægt på respekt for mennesker, uanset økonomisk formåen og social  
rangorden.  
Et andet spørgsmål: Hvilken plads har de akademiske værdier i denne sammenhæng?  
Er AU's bestyrelse enig?  

http://jp.dk/indland/aar/meninger/article1957880.ece


BILAG 2 

http://www.au.dk/avis/2009/campus-nr-19/brugerbetaling1 

Brugerbetaling uden penge på bordet 

Man kan godt indføre en brugerbetaling på universiteterne, som er socialt 

ansvarlig, mener rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Synspunktet bakkes op af 

professor og tidligere overvismand Torben. M. Andersen. 

Af Helge Hollesen 

hho@adm.au.dk  

 

– Brugerbetaling vil ikke afholde nogle fra at tage en uddannelse, hvis man indretter et socialt ansvarligt system. 

Det mener Aarhus Universitets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, som sammen med en række økonomer har pustet nyt 

liv i debatten om, hvorvidt studerende på danske universiteter selv skal betale en del af deres uddannelse. 

– Et system med delvis betaling vender ikke nødvendigvis den tunge ende nedad. Tværtimod. For i dag er den halvdel 

af befolkningen, der ikke får en videregående uddannelse, med til at betale for den halvdel, der får en, siger Lauritz 

Holm-Nielsen. Samme holdning har professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi: 

– Det nuværende system er en omvendt Robin Hood, hvor de dårligst stillede betaler uddannelsen for nogle, som efter 

al sandsynlighed vil komme til at klare sig rigtig godt, siger han. 

Lån og stipendier 

Både rektoren og professoren peger på et system, hvor ingen studerende skal have penge op af lommen, før de går i 

gang med en uddannelse. 

– Jeg synes, England og Australien har en god model, hvor de, der tager en videregående uddannelse, får et lån, som de 

efter evne betaler tilbage efter afsluttet uddannelse. Det kan så suppleres med stipendieordninger, så studerende fra 

bestemte indkomstgrupper ikke skal betale. For mig er det afgørende, at vi også i fremtiden har et socialt ansvarligt 

system, siger Lauritz Holm-Nielsen. 

Torben M. Andersen opererer også med en lånemodel, som enten kan afdrages på traditionel vis eller ved at afdraget 

modsvares af et fradrag i skatten. 

– Det har den sidegevinst, at lånet ingen betydning får, hvis man bliver i Danmark. Tager man derimod arbejde i 

udlandet, får man ikke skattenedslag, så på den måde er systemet en fordel for dem, der i en globaliseret verden vælger 

at arbejde i Danmark, siger Torben M. Andersen. 

 

10.000 kr. årligt 

Men hvornår skal man så begynde at betale for en universitetsuddannelse, og hvor mange penge drejer det sig om? 

Torben M. Andersen mener, brugerbetaling først er aktuel på de sidste trin af en lang videregående uddannelse. 

– Lægger man betalingen tidligere, er der risiko for, at ikke alle med talentet får en uddannelse, og det vil ikke være 

fornuftigt. Men undersøgelser har vist, at betydningen af den sociale baggrund forsvinder, når de studerende først er 

nået til kandidatniveauet og kan se frem til en god indkomst, siger han. 

Lauritz B. Holm-Nielsen har ikke lagt sig fast på, hvornår brugerbetalingen skal begynde. 

– Det kan være, det først skal være efter en bacheloruddannelse, som nogen har foreslået, men jeg synes, man skal 

kigge fordomsfrit på det spørgsmål, siger han. 

Uden at lægge sig fast på et beløb mener de begge, at den årlige brugerbetaling skal være 7.000-10.000 kr. 

– Universiteternes uddannelser er underfinansieret i dag. Skal det hul lukkes, kræver det enten et højere bidrag fra staten 

eller en kombination af det og brugerbetaling, siger Lauritz Holm-Nielsen. 

 

Integration og konkurrence 

For Lauritz B. Holm-Nielsen er brugerbetaling også et spørgsmål om at integrere Danmark fuldt ud i det europæiske 

uddannelsesmarked. 

– For at nå det mål er vi nødt til at have nogenlunde samme vilkår. Det har vi ikke i dag. F.eks. har vi store problemer 

med at udbyde eliteuddannelser inden for Erasmus Mundus-programmet, fordi vi ikke må opkræve brugerbetaling, og 

danske skatteborgere derfor skal betale, for at både danske og andre europæiske studerende kan tage den uddannelse, 

siger rektor. 

Han peger desuden på, at danske universiteter også skal have mulighed for at tage konkurrencen op med de udenlandske 

universiteter, der med tiden vil udbyde uddannelser i Danmark. 

– Nu tror jeg ikke, at de kommer inden for de næste 10 år. Men vi får et problem, hvis de kan lave uddannelser med 

meget større indtægter end de danske universiteter har mulighed for at få. Men så handler det om at kunne konkurrere 

http://www.au.dk/avis/2009/campus-nr-19/brugerbetaling1
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både på kvalitet og pris, og for de dygtigste studerende er det typisk kvaliteten, der er afgørende, siger Lauritz Holm-

Nielsen. 

Bedre uddannelser kan blive en sideeffekt af brugerbetaling, mener Torben M. Andersen. 

– Vi ved fra andre lande, at hvis de studerende betaler for en uddannelse, bliver de typisk mere kritiske kunder i 

butikken. Det kan befordre både studietiden og kvaliteten af uddannelsen. 



BILAG 3 
 
I forlængelse af længere tids debat i de landsdækkende medier, samt lokalaviserne, hvor der fra blandt 
andet rektor Lauritz B. Holm-Nielsen har lydt opbakning til former for brugerbetaling, indsendte Claus 
Jacobsen et kritisk indlæg med en række argumenter mod brugerbetaling. Indlægget blev i første omgang 
godtaget, men siden fjernet af vicedirektøren for kommunikation således at det aldrig kom med i den trykte 
version.  
 
Mail fra bestyrelsesmedlem Maja Viola Buskbjerg: 
 
Kort om sagen: 
Niklas har interviewet mig om sagen til Delfinen, hvor han kunne fortælle, at Campus-redaktionen 
accepterede Claus Jakobsens kritiske debatindlæg om brugerbetaling (og henviser også til det i det fysiske 
blad med kommentaren "læs mere om debatten på s. 13" men på s. 13 er der ingenting). Den nye 
vicedirektør for kommunikation på AU, Mads Hvitved Grand, nåede nemlig i sidste øjeblik at sætte en 
stopper for at  indlægget kom i Campus, med begrundelsen at han har besluttet at der ikke skal bringes 
eksterne indlæg, for at styrke den interne identitet på AU, en beslutning der ikke er blevet kommunikeret ud 
og derfor kom noget bagpå Campus.redaktionen. Ny i sædet som ansvarlig for Campus er nu Bjørg Tulinius, 
hvis job det vil være at skabe "synergi mellem hjemmeside, avis, magasin, informationsmateriale og øvrige 
medieplatforme såvel internt som eksternt" (fra stillingsopslaget) - Den konkrete sag behandles i en længere 
artikel i det seneste nummer af Forskerforum (der åbenbart ikke er lagt online endnu), og kommer altså også 
til at fylde i det nye nr. af Delfinen. Modsat Universitetsavisen ved KU og CBS Observer har Campus' 
redaktion ikke haft noget redaktionelt frihedsbrev; men angiveligt har de ikke før oplevet egentlige indgreb i 
deres redaktionelle prioriteringer (det fremgår af artiklen i Forskerforum). 

 
Jeg har udtalt til Delfinen, at jeg gerne vil tage sagen op på næste bestyrelsesmøde, da det viser sig at være 
en meget principiel sag om en af de grundlæggende ideer bag universitetet, nemlig den frie akademiske 
debat. Eftersom Campus ikke har et redaktionelt frihedsbrev og nu skal alignes med AUs øvrige 
kommunikationskanaler, som et info-værktøj for ledelsen styret af ledelsen, snarere end et forum for fri 
debat, mener jeg at AU mangler et forum for fri akademisk debat - skal det være Campus eller en anden 
avis? 
 
 
http://jp.dk/indland/aar/studie/article1957876.ece?service=printversion 
 

http://jp.dk/indland/aar/studie/article1957876.ece?service=printversion

