Skævheder på
kultur og forskning
Udfordring
Under 3% af statens kulturstøttemidler går til Nordjylland, selvom 11% af landets befolkning bor
her. Statens forskningsmidler givet som basistilskud til universiteterne rammer også skævt, for de
fordeles ikke efter resultater. Blev de det, skulle Aalborg Universitet have 200 mio. kr. mere årligt.
Hvad skal vi gøre ved det?

Fakta - kultur
Staten fordeler hvert år 12,7 mia. kr. i kulturstøtte til museer, teatre, filmproduktion mv. Når staten bruger
100 kr. på at støtte museer, går 72 kr. til hovedstadsområdet – og 1 kr. til Aalborg (Kilde: Nordjyske, 14. juni
2021). Til sammenligning: Louisiana får 32,5 mio. kr. i statslig støtte og 0 kr. fra Fredensborg Kommune, mens
Glyptoteket får 27,8 mio. kr. i statslig støtte og 0 kr. fra Københavns Kommune. Kunsten Museum of Modern
Art Aalborg får 2,6 mio. kr. i statslig støtte og 11 mio. kr. fra Aalborg Kommune (Kilde: Kulturmonitor, 23.
august 2022).
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Kunst og kultur udfordrer os og skaber livskvalitet, når vi bliver klogere på os selv og hinanden. For erhvervslivet er det en del af den samlede pakke, der kan tiltrække arbejdskraft – og trække turister hertil. Kulturområdet er det, som flest borgere peger på, når de skal uddybe, hvad der gør byen til en god by for dem
(Kilde: Tilbageløbsanalyse af kulturens betydning i Aalborg, 2018).

Fakta - forskning
Staten fordeler hvert år 9,3 mia. kr. i forskningsmidler som basistilskud til de otte danske universiteter.
85% fordeles efter en model fra 1970’erne, som ikke tager højde for universiteternes resultater. Dansk Industri har beregnet, at blev det statslige forskningstilskud fordelt efter resultater, skulle Aalborg Universitet
(AAU) årligt have 200 mio. kr. mere (Kilde: Weekendavisen, 18. juni 2021).
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I december 2021 anerkendte forskningsminister Jesper Petersen (Soc.), at forskningsmidlerne er skævt
fordelt, og at AAU skaber relativt meget værdi for forskningspengene. Der blev indgået en politisk aftale,
som gav AAU 25 mio. kr. mere om året, men det retter ikke op på uligheden.
Universiteterne skal i indbyrdes konkurrence hente en stor del af deres forskningsmidler hos fonde. Disse
stiller krav om medfinansiering, men grundet den relativt mindre basisbevilling har AAU ikke samme
mulighed for at søge eksterne penge som de gamle universiteter har (Kilde: Aalborg Universitet, september
2022).

