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København, 11. februar 2016 

 

Kære Hjalte Aaberg. 

 

På vegne af det samlede forskningsmiljø på regionens hospitaler henvender vi os med ønske om dialog 

hvad angår den overordnede finansiering af den forskningsindsats, der ydes på regionens hospitaler.  

 

Den direkte anledning til dette ønske er det overhead på eksterne forskningsmidler, som regionen har 

indført pr 1. januar 2016.  

 

Vi mener at indførelsen af dette overhead er i direkte modstrid med regionens vision om at styrke 

forskningen på regionens hospitaler; en forskning der er afgørende for fortsat at forbedre hospitalernes 

behandlingstilbud.  Overheadbetalingen vil medføre, at opretholdelse af den altafgørende infrastruktur, 

som forskningsgrupperne har, minimeres/fjernes. Hospitalets administrative systemer vil selvklart ikke 

kunne overtage udførelsen af disse fagligt krævende funktioner, der indbefatter afrapportering overfor 

bevillingsgiver, koordination af udformning af ansøgninger, ”bridge-funding” af endnu ikke finansierede 

projekter etc. At regionen så samtidigt indfører månedlig administrativ budgetstyring/opfølgning, vil 

bevirke at forskningslederens tid til forskning ansøgninger etc yderligere minimeres. Derfor vil indførelsen 

af overhead negativt påvirke forskningens udvikling i regionen hvilket altså – i vores øjne – er i direkte 

modstrid med regionens vision.  

 

Vi er desuden uforstående overfor at RegionH har besluttet at indføre dette overhead unilateralt i RegionH 

og ikke som led i en koordineret landsdækkende beslutning via Danske Regioner?. Rigsrevisionens 

bemærkninger om behov for opstramning af administrationen af overhead på kontraktforskning dækker jo 

hele landet. Vi vil mene, at de administrative gebyrer som indføres på forskning med fordel afstemmes 

mellem regionerne før det indføres, således at een region’s forskere ikke får forringet deres kompetitive 

fordel ifm ansøgninger med fonde og indgåelse af kontrakter med privat tredjepart ift forskere fra andre 

regioner.  

 

Rigsrevisionen har ikke ønsket at der indføres overhead på bevillinger opnået af forskerne selv. At regionen 

alligevel lægger op til at man kan ”søge om administrativt overhead” men ”det accepteres at fonden ikke 



giver det så længe det blot nævnes i bevillingsskrivelsen” vil frastøde mange fonde, der ikke vil kunne 

acceptere en så ukonventionel og i manges øjne useriøs ansøgningsstil.  

 

Regionen forventer at vi genforhandler alle indgåede medicinal-kontrakter mhp at der på alle fremtidige 

rater-udbetalinger også indkræves 15% til overhead. Dette er ikke blot urealistisk det store antal kontrakter 

taget i betragtning, men også en usædvanlig praksis, som efter vores opfattelse vil medføre, at vi fremstår 

uprofessionelle i disse samarbejdsrelationer med risiko for længerevarende negative virkninger på disse 

relationer.   

 

KU gav tidligere 500 tKr til grupper for hvem det lykkedes at indhente forskningsmidler fra den Europæiske 

Kommission. Dette var i overensstemmelse med de strategiske tiltag der sker for at styrke den 

forskningsmæssige excellence.   

 

Vi håber du vil tage imod ønsket om dialog og ser frem til at diskutere disse forhold med dig.  

 

Mvh,  

 

Jens D Lundgren (formand, professorsammenslutning på RH) 

Bo Feldt-Rasmussen (formand, RH’s forskningsudvalg) 

Michael Rindom Krogsgaard (formand, BFH’s forskningsudvalg) 

Søren Møller (formand, AHH’s forskningsråd) og Flemming Bendtsen 

Inge Marie Svane, (næstformand, HGH forskningsråd) 

Lise Tarnow og Birger Thorsteinsson (NOH forskningsrepræsentanter)  

 


