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1. Introduktion 

I efteråret 2001 og i januar/februar 2002 udarbejdede Analyseinstitut for Forskning tre 
foreløbige forskningsbudgetter for hver af de fremlagte finanslovsforslag fra hhv. den tidligere 
Regering (se notat 2001/6-7), den nye Regerings og det endelige forslag efter forliget med 
Dansk Folkeparti (se notat 2002/1). Udarbejdelsen havde karakter af et eksperiment, idet 
beregningsmetoden ikke tidligere har været anvendt i Danmark. Dette notat har til formål at 
evaluere omfanget af afvigelserne mellem det seneste foreløbige forskningsbudget (FFOB) og 
det endelige Offentligt Forskningsbudget 2002 (OFB), der udkommer samtidig med 
nærværende notat. 
 
Beregningsmetoden ved det foreløbige forskningsbudget er beskrevet i de ovenfor refererede 
notater, men skal kort repeteres her. Fra det offentlige forskningsbudget fra året før anvendes 
opgørelsen over, hvilke konti der indeholder forskning og udviklingsarbejde (FoU) samt den 
procent for, hvor stor en del af kontoen der vedrørte FoU-formål. Disse procenter multipliceres 
på dette års finanslovskonti til at beregne FoU-aktiviteten i indeværende år. Desuden vurderes 
Finanslovens nye konti i udvalgte hovedgrupper med henblik på at identificere nye konti med 
forskningsindhold. For de derved identificerede konti estimeres en forskningsandel samt 
eventuelt en formålskode. Summen af de to kilder danner det foreløbige forskningsbudget. 
 

2. Overordnet sammenligning 

Af tabel 1’s nederste linje ses det helt overordnet, at der er en meget beskeden afvigelse 
mellem det foreløbige (FOFB02) og det endelige forskningsbudget for 2002 OFB(02). 
Forskellen udgør kun 10,4 mio. kr., svarende til 1 promille af det samlede statslige 
forskningsbudget for 2002 på 9.167 mio. kr. 
 
Tabel 1 viser imidlertid, at den beskedne forskel i totalerne dækker over nogle større forskelle, 
der blot har forskellig retning, dvs. både fald og stigninger i OFB i forhold til FOFB. Summen af 
afvigelser på standardkontoniveau er således 1.513 mio. kr., når de numeriske værdier af 
afvigelserne summeres sammen.  
 
Der kan identificeres fem kilder til disse forskelle mellem FOFB og OFB for 2002: 
 

1. FOFB02 blev ikke dannet ud fra den endelige finanslov; AFSK fik kun en række skøn 
over effekten af forliget med Dansk Folkeparti fra ministerierne. 

2. Nye konti med forskningsindhold har måttet identificeres og forskningsprocenterne 
skønnes. 

3. Nogle konti, der ikke tidligere havde forskningsindhold, er nu blevet indberettet med 
forskningsindhold. 

4. Nogle konti med forskningsindhold i 2001 har fået indberettet 0 procent i FoU for 2002. 
5. Forskningsprocenter er blevet ændret fra 2001 til 2002 for samme konto. Ændringen i 

indrapporteringen, hvor alt indrapporteres på de enkelte standardkonti, kan have haft en 
vis virkning. 
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I tabel 1 er samtlige konti med forskningsindhold ved enten FOFB02 eller OFB02 henført til en 
af de ovenfor nævnte kilder – eller i en 6. kilde for konti uden afvigelser mellem de to 
opgørelser.  
 
 
Tabel 1: Afvigelser mellem FOFB2002 og OFB2002, opdelt på kilder. Mio. kr. 

 FOFB OFB Afvigelse 
Numeriske 
afvigelse 

Antal 
konti

1. Effekt af udmøntningen af forliget med Dansk Folkeparti 3.865,5 3.626,5 -239,0 630,4 60

2. Identifikation af nye konti med forskningsindhold 561,1 526,2 -34,9 82,3 48

3. Indberetning af nye konti med forskningsindhold til OFB 0,0 360,6 360,6 360,6 45

4. Konti med FoU i 2001, der ikke har indberettet FoU i 2002 72,2 0,0 -72,2 72,2 19

5. Konti med ændrede forskningsprocenter 2.207,3 2.182,4 -24,9 367,4 104

6. Ingen ændringer mellem FOFB og OFB 2.471,4 2.471,4 0 0 139

I alt 9.177,5 9.167,1 -10,4 1.512,9 415
 
 
Det ses, at knap 42 procent af de numeriske afvigelser skyldes den første kilde, nemlig det 
forhold at udgangspunktet for beregningerne til FOFB og OFB ikke var ens i år, idet FOFB02 
som nævnt ikke blev udarbejdet på basis af den endelige finanslov.  
 
Der er to andre store kilder til afvigelserne på hver ca. 24 procent. Den ene omfatter konti, som i 
2002 skønnes at have forskningsindhold, men var blev skønnet i 2001 til ikke at have FoU-
indhold. En del af årsagen kan her være, at det på grund af ressortomlægningerne er nye 
personer, der har været ansvarlig for indberetningen til forskningsbudgettet. Også den anden 
store kilde – ændrede forskningsprocenter – kan være forårsaget af ændringer i indberetter, 
men kan også være forårsaget af de store beløbsmæssige ændringer, som nogle konti har 
oplevet. 
 
Ved opstilling af et foreløbigt forskningsbudget vil det være nødvendigt at identificere nye konti 
med forskningsindhold og estimere forskningsprocenten. Denne kilde til afvigelser – se kilde 2 i 
tabel 1 – må siges at være acceptabel med en numerisk afvigelse på 82 mio. kr. og en 
nettoafvigelse på 35 mio. kr. ud af et samlet forskningsbudget på 9.167 mio. kr.  
 
Alt i alt må det forventes, at en stor del af dette års afvigelser ikke vil indgå i et ”normalt” år, dvs. 
et år, hvor den endelige finanslov er udgangspunktet for begge budgetter (FOFB og OFB) og 
hvor der ikke er gennemført så markante ressortomlægninger. 

 
3. Afvigelser pr. ministerium, hovedsektor og formål 
 
I dette afsnit kommenteres de afvigelser, der fremkommer, når kontiene opdeles efter hhv. 
ministerier, hovedsektorer og formål. Områderne med de største afvigelser detail-gennemgås i 
det efterfølgende afsnit. Afvigelserne beregnes både absolut og i procent af FOFB. 
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3.1.  Ministerier 
Af tabel 2 nedenfor ses, at der er store relative afvigelser for en række ministerier. Økonomi- og 
Erhvervsministeriet har et betydeligt fald, mens Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Ministeriet 
for Flygtninge, Indvandrere og Integration har betydelige stigninger. Alle disse tre ministerier er 
nydannede/sammenlagte, så der kan være sket ændringer mht. personer og procedurer i 
forbindelse med indsamling af oplysningerne til forskningsbudgettet. Således skyldes langt de 
fleste ændringer forskel i antallet af konti med forskningsindhold. Samtidig er der i alle tre 
tilfælde tale om ret små forskningsbudgetter.  
 
 
Tabel 2: Sammenligning af FOFB2002 og OFB2002, opdelt på ministerier. Mio. kr. 

 FOFB OFB 
Absolutte
afvigelse

Procentvise 
afvigelse 

§ 6 Udenrigsministeriet 280 288,7 8,7 3,1 
§ 7 Finansministeriet 3,1 3,5 0,4 12,9 
§ 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet 142,1 119,1 -23 -16,2 
§12 Forsvarsministeriet 49,9 49,6 -0,3 -0,6 
§15 Socialministeriet 86,6 89,4 2,8 3,2 
§16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 92,8 114,4 21,6 23,3 
§17 Beskæftigelsesministeriet 165,1 171,9 6,8 4,1 
§18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration 4,3 17,7 13,4 311,3 
§19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling 6.350,6 6.256,1 -94,5 -1,5 
§20 Undervisningsministeriet 382 385,6 3,6 1 
§21 Kulturministeriet 453,7 457,2 3,5 0,8 
§23 Miljøministeriet 351,7 333,2 -18,5 -5,3 
§24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 701,7 770,1 68,4 9,7 
§28 Trafikministeriet 114 110,6 -3,4 -3 

I alt 9.177,5 9.167,1 -10,4 -0,1 
 
 
Der er derudover to store absolutte afvigelser med et fald på ca. 95 mio. kr. for Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling og en stigning på knap 70 mio. kr. for Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Videnskabsministeriets fald skyldes et fald i forskningsdelen af 
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger samt nye skøn for de tilskudsfinansierede 
universiteter (DTU og DPU). Fødevareministeriets stigning er primært forårsaget af højere 
forskningsprocenter i forbindelse med dannelsen af Danmarks Veterinærinstitut. 
 
 
3.2. Hovedsektorer 
Bortset fra universiteterne har alle hovedsektorer stigninger, da der ved udarbejdelsen af 
FOFB02 blev fundet nye konti med forventet forskningsindhold . En del af disse konti, svarende 
til godt 160 mio. kr., kunne ikke umiddelbart sektor-kodes, se tabel 3.  
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Særlig store stigninger ses ved Andre forskningsinstitutioner og Andre større tilskudspuljer, 
nemlig omkring 7 procent. Der er kommet højere forskningsprocenter til en række institutioner 
og en ny institution er identificeret og derfor ny i sektoren. I de større tilskudspuljer er 3 nye 
puljer kommet med i OFB i forhold til FOFB. 
 
Faldet for universiteterne er undersøgt under ministeriet, se afsnit 4.1.  
 
 
Tabel 3: Sammenligning af FOFB2002 og OFB2002, opdelt på sektorer. Mio. kr. 

  FOFB OFB 
Absolutte 
afvigelse 

Procentvise 
afvigelse 

Sektorforskningsinstitutioner 1.259,2 1.279,7 20,5 1,6 
Universiteter m.v. 4.003,3 3.964,8 -38,5 -1 
Andre forskningsinstitutioner 466,9 497,2 30,3 6,5 
Forskningsrådene 703 705,5 2,5 0,4 
Andre større tilskudspuljer 1.580,1 1.693,1 113 7,2 
Internationale aktiviteter 588,9 594,9 6 1 
Andet 415 431,9 16,9 4,1 
Nye konti i FOFB 161,1 0 -161,1 .  
I alt 9.177,5 9.167,1 -10,4 -0,1 
 
 
3.3. Formål 
Også formålsangivelserne er præget af, at en række af de nye konti ikke kunne indplaceres ved 
opstillingen af FOFB i februar 2002, se tabel 4. En række af de positive afvigelser skyldes 
derfor, at disse midler nu er indplaceret. Selv med dette taget i betragtning er der nogle 
afvigelser, der må kommenteres.  
 
Der er markante relative stigninger for formålene  

• Sygdomsbekæmpelse og –forebyggelse (52 procent). Højere forskningsprocent til et par 
institutioner og overflytning af en del af Fødevaredirektoratet til dette formål. 

• Transport og telekommunikation (45 procent). Forøget forskningsrelateret 
anlægsbevilling til banestyrelsen og en del nye konti.. 

• Sociale forhold (21 procent). Både ændringer i forskningsprocent, forskningsformål og 
nye konti.  

 
Omvendt er faldet særlig stort for Boligforhold og fysisk planlægning (32 procent), især pga. 
ændringer i forskningsformålet. Der er to betydelige absolutte fald, begge på ca. 65 mio. kr., for 
Industri, håndværk & bygge og anlæg samt Uddannelsesforhold. Den væsentligste kilde til 
faldet i det første formål er ændringer i Risøs formålskoder, mens den væsentligste kilde til 
Uddannelsesforholds fald er et ændret forskningsformål for Støtte til aktiviteter under 
forskeruddannelsesrådet. 
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Tabel 4: Sammenligning af FOFB2002 og OFB2002, opdelt på formål. Mio. kr. 

 
FOFB OFB 

Absolutte 
afvigelse 

Procentvise 
afvigelse 

01. Land- & skovbrug, jagt og fiskeri 865,9 863,7 -2,2 -0,3 
02. Industri, håndværk & bygge og anlæg 671,7 607,3 -64,4 -9,6 
03. Produktion og fordeling af energi 124,5 124,7 0,2 0,1 
04. Transport og telekommunikation 65,0 94,0 29 44,6 
05. Boligforhold og fysisk planlægning 64,1 43,9 -20,2 -31,5 
06. Forureningsbekæmpelse og naturbeskyttelse 209,2 232,7 23,5 11,2 
07. Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse 144,3 219,2 74,9 51,9 
08. Sociale forhold 70,3 84,8 14,5 20,7 
09. Kultur, massemedier og fritid 106,4 115,7 9,3 8,7 
10. Uddannelsesforhold 470,5 404,8 -65,7 -14 
11. Arbejdsbetingelser 98 107,4 9,4 9,6 
12. Økonomisk planlægning og offentlig 
forvaltning 102,3 110,7 8,4 8,3 
13. Udforskning og udnyttelse af jorden 111,9 105,0 -6,9 -6,2 
14. Almen videnskabelig udvikling 5.244,8 5.787,0 542,2 10,3 

14.1 Naturvidenskab 970,6 1.078,2 107,6 11,1 
14.2 Teknisk videnskab 670,8 824,0 153,2 22,8 
14.3 Sundhedsvidenskab 604,5 640,4 35,9 5,9 
14.4 Jordbrugs- og veterinærvidenskab 382,5 426,0 43,5 11,4 
14.5 Samfundsvidenskab 590,9 624,8 33,9 5,7 
14.6 Humanistisk videnskab 979,2 896,6 -82,6 -8,4 
14.7 FoU som ikke kan fordeles 1.046,3 1.297,0 250,7 24 

15. Rumforskning 216,1 213,3 -2,8 -1,3 
16. Forsvar 51,4 52,9 1,5 3 
Nye konti i FOFB 561,1 0 -561,1 .  
I alt 9.177,5 9.167,1 -10,4 -0,1 
 
Det meste af stigningen for Almen videnskabelig udvikling skyldes de 400 mio. kr. fra UMTS-
midlerne. Blandt de enkelte videnskabelige hovedområder bemærkes dog nogle betydelige 
udsving: 
 

• Fald for Humanistisk videnskab, primært pga. en halvering af forskningsdelen af 
anlægsvirksomheden. 

• Betydelig stigning for Jordbrugs- og Veterinærvidenskab pga. øget forskningsprocent 
hos KVL. 

• Betydelig stigning for Teknisk Videnskab, der udover de 100 mio. kr. i UMTS-midler 
skyldes øget forskningstilskud til DTU i forhold til det af AFSK skønnede i FOFB. 

 
De nævnte formål er uddybet i afsnit 4.3. 
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4. Detailgennemgang af områder med store afvigelser 
 
I dette kapitel vises afvigelserne for de ministerier, hovedsektorer og formål, som blev 
identificeret i kapitel 3 som områder med store afvigelser. Alle underkonti, hvor afvigelsen 
overskrider 20 mio. kr. eller 50 procent, er listet op. Desuden er det opgjort, hvor stort et 
forskningsbeløb der var på konti i FOFB, som ikke er medtaget i OFB – og omvendt. I bilaget er 
samtlige afvigelser over 5 mio. kr. eller over 50 procent listet op. 
 
 

4.1.  Ministerier 

§8 Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Der er ingen konti med stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. 
 
På de følgende konti er der stigninger på mere end 50%  pga. ændring i FoU-procenten. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
8.33.01.62 Regional erhvervsudvikling 2,0* 10,0   
 14. 1,0* 5,0 - 50,0 
 53. 1,0* 5,0 - 50,0 

*Beløb estimeret af AFSK 
 
Herudover er der en række konti, der var med i FOFB men ikke er i OFB. Sammenlagt giver de 
følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
19,7 mio. kr. 0,0 mio. kr.  

 
 

§16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Der er ingen konti med stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. 
 
På de følgende konti er der stigninger på mere end 50%. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
16.11.11.20 Center for Forebyggelse 0,8* 9,3  
 11.  0,5* 1,0 - 6,5
 14. 0,3* 8,3 - 19,4
   
16.11.11.30 Center for Evaluering og Medicinsk 

Teknologivurdering 10,1* 23,7
 

 11. 3,6* 7,1 - 100,0
 14. 6,5* 16,6 - 100,0

*Beløb estimeret af AFSK 
 
Herudover er der en række konti, der er med i OFB men ikke er i FOFB. Sammenlagt giver de 
følgende forskydninger: 
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Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
0 mio. kr. 14,1 mio. kr.  

 
 

§18 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
Der er ingen konti med stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. eller 50%. 

 
Der er en række konti, der er med i OFB men ikke er i FOFB. Sammenlagt giver de følgende 
forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
0 mio. kr. 13,3 mio. kr.  

 
 
§19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
På de følgende konti er der stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. pga. ændring i FoU-
procenten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Beløb estimeret af AFSK  
 
 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
19.11.06.20 Statens Forsknings- og 

Uddannelsesbygninger 574,2 524,3
  

 31.  574,2 524,3 66,4 60,7 
  
19.22.01.10 Københavns Universitet 795,4 732,5   
 11. 587,5 431,5 38,6 28,0 
 14. 148,8 119,6 38,5 30,6 
 16. . 177,3 0 33,0 
 19. . 1,1 0 100,0 
 52. 59,1 3,0 100,0 5,0 
  
19.24.09.10 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 267,5 316,5   
 11. 204,8 204,6 57,9 57,3 
 14. 43,8 46,4 50,2 52,8 
 16. . 65,5 0 46,5 
 52. 18,9 . 100,0 0 
  
19.25.02.10 Forskningstilskud m.v. til Danmarks 

Tekniske Universitet 475,3 433,6   

 54. 475,3* 433,6 - 64,9 
  
19.25.02.20 Forskningstilskud m.v. til Danmarks 

Pædagogiske Universitet 111,8 148,5   

 54. 111,8 148,5 70,0* 93,0 
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På de følgende konti er der stigninger på mere end 50%  pga. ændring i FoU-procenten. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
19.11.08.15 Udvikling og forsøgsbyggeri 2,9 5,1  
 31.  2,9 5,1 56,0 100,0

 
 
Herudover er der en række konti, der var med i FOFB men ikke er i OFB og omvendt. 
Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
12,7 mio. kr. 23,4 mio. kr.  

 
 

§24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
På de følgende konti er der stigninger på mere end 20 mio. kr. og for mere end 50%. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
24.32.25.10 Danmarks Veterinærinstitut 60,6* 102,8  
 11.  53,2* 68,0 - 47,2
 14. 6,0* 28,1 - 47,1
 15. 0,7* 3,5 - 47,3
 16. 0,6* 3,0 - 46,9
 19. 0,1* 0,2 - 50,0

*Beløb estimeret af AFSK pga. sammenlægning af Statens Veterinære Institut for Virusforskning og 
Statens Veterinære Serumlaboratorium 
 
Herudover er der en række konti, der var med i FOFB men ikke er i OFB og omvendt. 
Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
2,2 mio. kr. 10,5 mio. kr.  

 

 
4. 2.   Hovedsektorer 
 

Andre Forskningsinstitutioner 

På de følgende konti er der stigninger på mere end 20 mio. kr. 

Konto Navn FOFB OFB 
16.11.11.30 Center for Evaluering og Medicinsk 

Teknologivurdering 0 23,7
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Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering var i FOFB placeret under sektoren 
Andet, men er i OFB flyttet til Andre forskningsinstitutioner. Dette giver sektoren en stigning på 
23,7 mio. kr.  
 
På de følgende konti er der stigninger eller fald på mere end 50%. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
16.11.11.20 Center for Forebyggelse 0,8* 9,3  
 11.  0,5* 1,0 - 6,5
 14. 0,3* 8,3 - 19,4
   
21.31.04.10 Udviklingspulje for folke- og 

skolebiblioteker 8,0 19,5
 

   
 54. 8,0 19,5 40,9 100,0
   
21.33.11.10 Nationalmuseet 5,6 16,3  
 11. 4,9 12,0 3,8 9,1
 14. 0,7 4,3 1,5 9,1
   
21.33.17.10 Dansk Landbrugsmuseum 2,4 0,1  
 11. 1,4 0,1 26,4 1,9
 14. 1,0 0,0 40,0 0

 
 
Herudover er der en række konti, der var med i FOFB men ikke er i OFB. Sammenlagt giver de 
følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
5,9 mio. kr.* 0 mio. kr.  

         *Hvoraf 2,2 mio. kr. er placeret i sektoren Andet i OFB 
 
 
Andre større tilskudspuljer 
De følgende konti har stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. 

Konto Navn FOFB OFB 
15.75.10.10 Rammebeløb til projekter på det børne- 

og familiepolitiske område* 0 30,0
19.17.04.45 Innovative universiteter** 0 29,6
19.17.05.10 Forskningens Højhastighedsnet** 0 30,7
28.63.01.10 Banestyrelsen*** 27,4 0
28.63.02.70 Banestyrelsen, anlæg**** 0 26,4

*Denne konto var vha. 2001 FoU-procenten estimeret til 19,8 mio. kr. i FOFB, hvorfor den i FOFB var 
placeret under sektoren Andet. 

**Er placeret i ”nye konti 2002” i FOFB 
***I OFB er der kun indberettet 22,8 mio. kr., hvorfor kontoen i OFB  er placeret i andet 
*** Denne konto var vha. 2001 FoU-procenten estimeret til 11,5 mio. kr. i FOFB, hvorfor den i FOFB var 

placeret under sektoren andet. 
 
Der er ingen konti med stigninger eller fald på mere end 50%. 
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Herudover er der en række konti, der er i OFB men ikke er i FOFB. Sammenlagt giver de 
følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
0 mio. kr. 17,0 mio. kr.  

 
 

4.3.   Formål 

02. Industri, håndværk & bygge og anlæg 
Der er et fald på mere end 20 mio. kr. på den følgende konto. 

Konto Navn FOFB OFB 
19.51.01.10 Forskningscenter Risø 98,6 42,9

 
Faldet skyldes hovedsageligt, at Forskningscenter Risø i 2002 har spredt FoU-bevillingen over 
flere formålskategorier. 
 
Herudover har den følgende konto et fald på mere end 50%. 

Konto Navn FOFB OFB 
23.51.01.10 Skov- og naturstyrelsen 1,0 0,4

 
Faldet skyldes en omprioritering af midlerne mellem forskellige formålskategorier. 
 
Yderligere er der en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i 
OFB og omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
6,7 mio. kr. 2,6 mio. kr.  

 
  

04. Transport og telekommunikation 
Der er ingen konti med absolutte afvigelser der numerisk er større end 20 mio. kr. 
 
Den følgende konto har en stigning på mere end 50% pga. ændringer i FoU-procenten. 

Konto Navn FOFB OFB 
28.63.02.70 Banestyrelsen, anlæg 11,5 26,4

 
Herudover er der en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i 
OFB og omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
1,9 mio. kr.  12,8 mio. kr. 
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05. Boligforhold og fysisk planlægning  
Der er en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i OFB og 
omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
23,4 mio. kr. 2,1 mio. kr. 

 
En million af de 23,4 mio. kr. skyldes at der ikke længere indberettes FoU fra 8.37.01.10 Tilskud 
til Dansk Arkitektur Center – Gl. Dok, mens de resterende ændringer skyldes skift i hvilke 
formålskategorier, der indberettes til.  
 
 

07. Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse 
På den følgende konto er der en stigning på mere end 20 mio. kr. Denne stigning kan tilskrives 
en ændring i hvilke formålskategorier Fødevaredirektoratet indberetter til.  

Konto Navn FOFB OFB 
24.32.01.30 Fødevaredirektoratet 0,0 53,1

 
 
Herudover stiger de følgende konti med mere end 50%. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
16.11.11.20 Center for Forebyggelse 0,8* 9,3  
 11.  0,5* 1,0 - 6,5
 14. 0,3* 8,3 - 19,4
   
16.11.11.30 Center for Evaluering og Medicinsk 

Teknologivurdering 10,1* 23,7
 

 11. 3,6* 7,1 - 100,0
 14. 6,5* 16,6 - 100,0

*Beløb estimeret af AFSK 
 
Yderligere er der en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i 
OFB og omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
8,4 mio. kr. 25,6 mio. kr. 

 
Hele beløbet på 8,4 mio. kr. kan tilskrives ændringer i hvilke formålskategorier, der indberettes 
til. Af de 25,6 mio. kr. skyldes 14,1 mio. kr. 3 konti, der i 2002 er indberettet til OFB for første 
gang, mens det resterende beløb skyldes ændringer i formålsindberetninger.  
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08. Sociale forhold 
De følgende konti har stigninger eller fald på mere end 50%. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
15.13.11.10 Omstillingsinitiativer 6,9 1,8  
 54. 6,9 1,8 58,8 19,7
   
15.75.10.10 Rammebeløb til projekter på det børne- 

og familiepolitiske område 19,8 30,0*
 

 54. 19,8 30,0* 35,0 40,3
   
17.49.23.20 Udvikling af den sociale indsats på det 

rummelige arbejdsmarked 7,5 3,6
 

 54. 7,5 3,6 6,0 3,1
   
18.33.13.40 Byudviklingspuljen  2,2 4,4  
 54. 2,2 4,4  

*Skyldes desuden en stigning på 17,9 mio. kr. fra FFL2002 til FL2002 
 
De ændringer, der er pga. de tre første konti, kan tilskrives ændringer i FoU-procenten. For den 
sidste konto skyldes afvigelsen ændringer i hvilke formålskategorier der indberettes til. Hvor den 
tidligere blev indberettet til formålskategorierne 5, 8 og 12, indberettes den nu kun til 8. Denne 
konto er dog faldet væsentligt på FL (fra ca. 50 mio. kr. til 4,4 mio. kr.), hvilket måske kan 
forklare ændringen. 
 
Herudover er der en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i 
OFB og omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
5,2 mio. kr. 16,3 mio. kr. 

 
Af de 5,2 mio. kr. kan 3,4 mio. forklares ved ændringer i hvilke formålskategorier, der 
indberettes til. De resterende 1,8 skyldes ændringer i FL2002 i forhold til FFL2002.  
 
Af de 16,3 mio. kr. kan 5,5 tilskrives ændringer mellem FFL2002 og FL2002. De resterende 
10,8 mio. kr. skyldes flere konti, hvorfra der indberettes FoU for første gang. Af de 10,8 mio. var 
0,9 mio. placeret under ”uden formål 2002” i FOFB. 
 
 

10. Uddannelsesforhold 
På den følgende konto er der et fald på mere end 20 mio. kr. 

Konto Navn FOFB OFB 
19.26.02.30 Støtte til aktiviteter under 

forskeruddannelsesrådet 85,8 0
 
Dette fald skyldes at kontoen har skiftet formål. Tidligere blev den indberettet under 10, mens 
den fra i år er indberettet under 14.7. Dette er nu ændret tilbage til 2001. 
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Herudover har den følgende konto en stigning på mere end 50%. 

FoU-procent 
Konto Navn FOFB OFB 2001 2002 
21.41.23.10 Vestjysk Musikkonservatorium 1,0 1,7  
 11. 1,0 1,7 9,7 15,7

 
Foruden disse er der en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er 
det i OFB og omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
14,3 mio. kr. 16,4 mio. kr. 

 
Af de 14,3 mio. kr. skyldes 10,2 mio. skift i hvilke formålskategorier, der indberettes til. De 
resterende 4,1 mio. kr. falder væk, da der er en konto der ikke længere indberettes FoU-midler 
fra.  
 
De 16,9 mio. kr. kan forklares ved: 12,9 mio. kr. kommer fra nye konti, 2,5 mio. kr. skyldes 
ændringer i formålsindberetningen og den sidste million er opført under ”uden formål 2002” i 
FOFB. 
 
 

13. Udforskning og udnyttelse af jorden 
Der er en konto, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i OFB. 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
2,3 mio. kr.  0 mio. kr. 

 
Faldet stammer fra konto 8.62.02 Tilskud til energiforskning. Kontoen har skiftet ministerium 
siden 2001, mens både FoU-procenten og FL-bevillingen er faldet. Tidligere blev den 
indberettet under en række formålskategorier,  men fra i år er det kun formål 3.  
 
 

14.2 Teknisk videnskab 
På de følgende konti er der stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. 

Konto Navn FOFB OFB 
19.11.11.10 Reserve til nye initiativer 0 100
19.25.02.10 Forskningstilskud m.v. til Danmarks 

Tekniske Universitet 400,5 433,6
 
19.11.11.10 er i FOFB placeret under ”uden formål 2002” 
19.25.02.10 er estimeret af AFSK i FOFB. 
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Herudover falder den følgende konto med mere end 50%, da FoU-procenten falder. 

Konto Navn FOFB OFB 
28.42.03.10 Kystbeskyttelse, havne m.v. (anlæg) 11,4 0,7

 
 
Der er desuden en række konti, der var med i denne formålskategori i FOFB, men ikke er det i 
OFB - og omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
1,4 mio. kr. 21,4 mio. kr. 

 
De 1,4 mio. kr. skyldes en konto, der ikke indeholder FoU fra 2002.  
De 21,4 mio. kr. skyldes ændringer i hvilke formål, der indberettes til. 
 
 

14.4 Jordbrugs- og veterinærvidenskab 
På de følgende konti er der stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. 

Konto Navn FOFB OFB 
19.11.06.20 Statens Forsknings- og 

Uddannelsesbygninger 72,4 33,3
19.24.09.10 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 234,3 316,5

 
19.11.06.20 skyldes at FoU-procenten er ændret samt en omfordeling mellem forskellige 
formålskategorier. 
19.24.09.10 stiger, fordi FoU-procenten er ændret. 
 
Herudover er der en konto, der var med i denne formålskategori i FOFB men ikke er det i OFB. 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
2,8 mio. kr. 0,0 mio. kr. 

 
Dette skyldes ligeledes et skift i hvilke formålskategorier, der indberettes til. 
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14.6 Humanistisk videnskab 
På de følgende konti er der stigninger eller fald på mere end 20 mio. kr. 

Konto Navn FOFB OFB 
19.11.06.20 Statens Forsknings- og 

Uddannelsesbygninger 285,3 140,8
19.25.02.20 Forskningstilskud m.v. til Danmarks 

Pædagogiske Universitet 111,8* 148,5
*Beløb estimeret af AFSK. 
 
19.11.06.20 skyldes ændringer i FoU-procenten og fordelingen mellem forskellige 
formålskategorier. 
 
Herudover har den følgende konto et fald på mere end 50%. 

Konto Navn FOFB OFB 
6.32.04.10 Forskningsbistandsprojekter 1,1 1,8

 
Dette skyldes ligeledes forskydninger mellem de forskellige formålskategorier. 
 
Herudover er der konti, der var med i denne formålskategori i FOFB, men ikke er det i OFB - og 
omvendt. Sammenlagt giver de følgende forskydninger: 
 

Med i FOFB, men ikke i OFB Med i OFB, men ikke i FOFB 
2,4 mio. kr. 13,8 mio. kr. 

 
De 2,4 mio. kr. kan forklares ved FoU-procenten for kontoen er faldet, samtidigt med at 
formålsklassificeringen har ændret sig. 
 
Af de 13,8 mio. kr. er 8,2 mio. kr. placeret under ”uden formål 2002” i FOFB. 4,9 mio. kr. skyldes 
ændringer i hvilke formål, der indberettes til. Mens resten kan tilskrives nye konti, der ikke er 
medtaget i FOFB.



Bilag 
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Bilagstabel 1: Konti med FoU-bevillinger i både FOFB og OFB, der har en absolut afvigelse i      
 2002 der numerisk er større end 20 mio. kr.  

 
Konto FOFB OFB 

Absolutte 
afvigelse 

Procentvise 
afvigelse 

19.11.06.20 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Investeringer 574,2 524,3 -49,9 -8,7

19.22.01.10 Københavns Universitet, Almindelig virksomhed 795,4 732,5 -62,9 -7,9

19.24.09.10 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Almindelig virksomhed 267,5 316,5 49,0 18,3

19.25.02.10 Forskningstilskud m.v. til selvejende universiteter, 
Forskningstilskud m.v. til Danmarks Tekniske Universitet 475,3 433,6 -41,7 -8,8

19.25.02.20 Forskningstilskud m.v. til selvejende universiteter, 
Forskningstilskud m.v. til Danmarks Pædagogiske Universitet 111,8 148,5 36,7 32,8

24.32.25.10 Danmarks Veterinærinstitut, Laboratorievirksomhed 60,6 102,8 42,2 69,7

28.42.03.10 Kystbeskyttelse, havne m.v., Rådighedspulje 22,9 1,5 -21,4 -93,4
 
 

Bilagstabel 2: Konti med FoU-bevillinger i enten FOFB eller OFB, der har en absolut afvigelse i      
 2002 der numerisk er større end 5 mio. kr. 

Konto FOFB OFB 
Absolutte 
afvigelse 

Procentvise 
afvigelse 

8.35.02.70 Turisme, National turismestrategi 7,5 0,0 -7,5 -100,0

16.51.04.10 Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter  0,0 9,0 9,0 .

17.21.07.10 Arbejdsfastholdelse m.v.  0,0 5,8 5,8 .

19.11.04.25 IT- og Telestyrelsen, Danmark på Nettet 5,5 0,0 -5,5 -100,0

19.11.04.60 IT- og Telestyrelsen, Selvbetjeningssystemer for studerende 0,0 6,2 6,2 .

19.55.05.33 Støtte til Arktisk forskning, Undersøgelser i forbindelse med FN's 
havretskonvention 0,0 5,6 5,6 .

19.65.01.12 Netværkssamfundet, Digitalt Bornholm 0,0 6,1 6,1 .

20.82.11.20 UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning, 
Forskningsnet 14,0 0,0 -14,0 -100,0

23.11.10.10 Institut for Miljøvurdering, Almindelig virksomhed 10,0 0,0 -10,0 -100,0

24.32.01.05 Fødevaredirektoratet, Almindelig virksomhed 0,0 10,5 10,5 .

28.33.01.10 Flyvesikringstjeneste Danmark, Flyvesikringstjeneste i dansk 
luftrum, en route Danmark 0,0 8,5 8,5 .

 



Bilag 
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Bilagstabel 3: Konti med FoU-bevillinger i både FOFB og OFB, der har en procentvis afvigelse i      
 2002 der numerisk er større end 50% 

Konto FOFB OFB 
Absolutte 
afvigelse 

Procentvise 
afvigelse 

6.11.15.30 Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner, 
Dansk Udenrigspolitisk Institut  4,9 8,1 3,2 66,0

8.33.01.62 Erhvervsfremme m.v., Regional erhvervsudvikling 2,0 10,0 8,0 400,0

15.13.11.10 Omstillingsinitiativer m.v. 6,9 2,3 -4,6 -66,6

15.13.44.10 Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet 
metodeudvikling og formidling 0,9 3,5 2,6 288,9

15.75.10.10 Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske 
område 19,8 30,0 10,2 51,9

16.11.11.20 Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse  0,8 9,3 8,5 1.053,9

16.11.11.30 Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk 
Teknologivurdering  10,1 23,7 13,6 135,7

17.49.21.40 Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet, Metodeudvikling 4,4 17,4 13,0 295,5

17.49.23.20 Det rummelige arbejdsmarked m.v., Udvikling af den sociale 
indsats på det rummelige arbejdsmarked 7,5 3,6 -3,9 -51,9

19.11.08.15 Statslige anlægsforpligtelser, Udvikling og forsøgsbyggeri 2,9 5,1 2,2 78,6

21.31.04.10 Tilskud til folkebiblioteksformål m.v., Udviklingspulje for folke- og 
skolebiblioteker 8,0 19,5 11,5 144,7

21.33.11.10 Nationalmuseet, Almindelig virksomhed 5,6 16,3 10,7 188,5

21.33.17.10 Dansk Landbrugsmuseum, Almindelig virksomhed 2,4 0,1 -2,3 -95,9

21.41.22.10 Det Jyske Musikkonservatorium, Almindelig virksomhed 0,2 3,5 3,3 1.650,0

21.41.23.10 Vestjysk Musikkonservatorium, Almindelig virksomhed 1,0 1,7 0,7 63,2

21.42.55.30 Uddannelsespulje, Pulje til forsknings- og uddannelsesformål 4,4 0,8 -3,6 -81,8

23.21.01.20 Miljøstyrelsen, Undersøgelses- og udredningsvirksomhed samt 
oplysning 1,1 2,0 0,9 75,0

28.63.02.70 Banestyrelsen, Anlægs- og udlånsbevillinger 11,5 26,4 14,9 129,8
Note: Konti fra Bilagstabeller 1 og 2, der opfylder tabellens kriterium er ikke medtaget i tabellen. 


