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Orienteringsbrev om investeringsrammer i 2018 

I marts 2018 gennemførte STUK en høring om investeringsrammer, 
hvor samtlige statsfinansierede selvejende institutioner blev bedt om at 
indberette investeringsbudget for 2018 – 2022. Herudover indeholdt 
indberetningen for første gang regnskabstal for investeringsrammerne i 
2017. Det samlede regnskabstal for 2017 udgjorde lidt under 1,4 mia. kr. 
for de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Til sam-
menligning udgjorde skolernes tidligere budgetter fra marts 2017 vedrø-
rende 2017 1,8 mia. og skolerne overbudgetterede dermed samlet set 
med 400 mio. kr. på 9 mdr.   
 
På finansloven for 2018 er rammen fastsat til 1,65 mia. kr. i 2018 og 1,4 
mia. kr. årligt i 2019 - 2021. 
 
Indberetningerne fra marts 2018 viser, at institutionernes investeringsbe-
hov udgør i alt 1,67 mia. kr. for 2018. Der er således umiddelbart behov 
for at tilpasse til rammen i 2018. 
  
Undervisningsministeren er bemyndiget til at tilpasse, udskyde eller 
standse investeringer, såfremt de budgetterede investeringer for instituti-
onerne under ét overstiger den fastsatte ramme. Det bedste vil dog være, 
hvis institutionerne selv udviser realisme og undlader at overbudgettere.  
 
Tilpasning for 2018 
I 2018 får fem institutioner justeret deres investeringsbudget efter aftale. 
Disse fem institutioner kontaktes særskilt. 
 
Alle øvrige institutioners investeringsbudgetter for 2018 tages til efter-
retning, og disse institutioner har således investeringsramme i 2018 sva-
rende til indberetningen i marts 2018. 
 

Investeringsrammerne administreres alene i forhold til budgettal, og den 

enkelte institution opnår derfor ingen fordel ved at indmelde et upræcist 

investeringsbudget. STUK holder opsyn med afvigelser i budgetteringen, 

og hvis en institution budgetterer upræcist, kan der være forhøjet risiko 

for, at denne institution fremover vil få standset sine investeringer.  
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Der skal generelt henstilles til større præcision i indberetningen af inve-

steringer. Det kan konstateres, at der har været overbudgetteret betyde-

ligt i 2017 og i dialogen med institutionerne om 2019 kan der desuden 

konstateres store unøjagtigheder i indberetningen af investeringer. Dette 

forsinker arbejdet med fastsættelse af rammer, og i værste fald fører 

unøjagtige indberetninger til standsning af nødvendige investeringer. 

 

STUK forventer at kunne give en tilbagemelding vedr. rammerne for 

2019 i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til finanslov for 2019. 

I september vil der blive gennemført en ny høring om investeringsram-

mer, hvorefter rammerne og eventuel behov for tilpasning for 2019 en-

deligt fastlægges. 

 

Inden høringen i september vil STUK opdatere vejledningen om investe-

ringsrammer med et nyt afsnit om god budgetteringspraksis. 
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