
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024  
 

Budget/finansieringsforslag: Forskers barselsfond 

 
Fremsat af: Radikale Venstre  

Formål og indhold:  

Nationale og internationale fonde, der finansierer store dele af regionens forskning, giver ikke 

økonomisk tilskud til barsel. Region Hovedstaden har sin egen barselsfond – aftale om 

udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov (OK-15), som dækker 80% af forskellen 

mellem forskerens løn og dagpengerefusionen fra Udbetaling Danmark. 

Forskningsafdelingerne skal dække resten af forskernes løn, der ofte løber op på ca. 5500 kr. 

pr. forsker på barsel om måneden. Der er en betydelig økonomisk belastning f or 

forskningsdelinger, der har mange kvindelige ph.d.-studerende.  

Forslaget går på, at der oprettes en pulje med en årlig bevilling på 4-6 mio. kr., der kan søges 

af regionens forskere til finansiering af ekstraudgifter forbundet med forskeres barsel, dvs. 

den del af lønnen, der ikke dækkes af dagpengerefusionen fra Udbetaling Danmark og Region 

Hovedstadens barselsfond. Midlerne skal i første omgang prioriteres til regionens ph.d. -

studerende, der er finansieret af både interne og eksterne fondsmidler. Ca. 150.000 kr. skal gå 

til administration af puljen. Det anbefales, at Center for HR er ansvarlige for administrationen 

af puljen. 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Løn til evt. nye årsværk 4-6 4-6 4-6 4-6 
Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 4-6 4-6 4-6 4-6 
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 



 

 

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

 

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 3. drøftelse af 
budgetinitiativer. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de tre 

udvalgsbehandlinger.  

 
 

 


