Faktaark om ”Tættere på ” - herunder påvirkningen af KP’s økonomi – juni 2021
Om antallet af pladser uden for København
Der er i ”Tættere på” lagt op til, at der på de 4 store velfærdsuddannelser udflyttes 1300 pladser fra de
store byer samt oprettes 1000 nye pladser uden for de store byer. Herudover indgår det i udspillet, at
aktiviteten på de øvrige uddannelser i de store byer nedsættes eller udflyttes med 10 procent
Københavns Professionshøjskoles andel af 1300 udflyttede pladser er er forudsat til 651, da KP på landsplan
har knap 50 pct. af de eksisterende studiepladser på lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske i de
store byer.
Der skal i henhold til udspillet oprettes 1000 nye pladser på 8 nye uddannelsesudbud for de 4 store
velfærdsuddannelser. Heraf oprettes 4 på KP. Såfremt de deles ligeligt svarer dette til, at KP skal etablere
500 nye studiepladser i Hillerød og på Vestegnen svarende til 125 pladser på hver uddannelse.
En udflytning på 10 pct. af de øvrige uddannelser svarer til en udflytning af 148 yderligere pladser. Alt i alt
skal der oprettes 1299 pladser i Hillerød eller på vestegnen Jf. nedenstående tabel

Om de økonomiske konsekvenser
KP har opgjort de samlede meromkostninger ved fuldt optag på samtlige udflyttede pladser - samt med
udgangspunkt i, at der ikke kommer færre studerende end i dag på KPs nuværende pladser - til en årlig
merudgift på 65,4 mio. kr. En årlig merudgift på 65,4 mio. kr. svarer til nedlæggelse af 103 stillinger, heraf
77 underviserstillinger svarende til 8 procent af de eksisterende underviserstillinger.
Kommer det samme antal studerende som i dag, og 10 procent yderligere studerende på de nye og tomme
pladser er meromkostningerne 160,1 mio. kr. grundet de manglende taxameterindtægter. En
meromkostning på 160,1 mio. kr. svarere til nedlæggelse af 253 stillinger, heraf 190 underviserstillinger
svarende til 19 procent af de nuværende underviserstillinger.
Meromkostningerne er opgjort som følger;
Som følge af, at KP skal leje nye bygninger i Hillerød og på Vestegnen forventes der øgede
bygningsomkostninger i forhold til de nuværende ejede bygninger på Frederiksberg og Nørrebro svarende
til 6.888 kr. pr. studenterårsværk (stå). Beløbet svarer til forskellen mellem bygningsomkostningerne til
nuværende lejemål i Hillerød og KPs ejede bygninger i København og på Frederiksberg og udgør i alt 19,1
mio. kr.

Der antages konservativt, at der er mistede stordriftsdele på 5 pct. svarende til 7 mio. kr. Dette skyldes
bl.a., at mindre lokationer kræver mere administrativ understøttelse mv.
Det forudsættes desuden, at udspillets besparelse på markedsføring og konsulenter med 200 mio. kr.
betyder nedsættelse af taxametrene med 2,1 procent. På KP svarer det til 14,6 mio. kr.
KP har i dag 15 procent af de nuværende udbud uden for København og oppebærer en taxameterforøgelse
på 5 procent for disse svarende til en merindtægt 4,5 mio. kr. Taxameterforøgelsen på 5 pct. for de nye
udbud svarer til en merindtægt 7 mio. kr. Med de nye decentrale uddannelsestilskud på 4 mio. kr. forventes
KP at kunne oppebære 2 udbud svarende til 8 mio. kr. I dag modtager KP 6 mio. kr. Det svarer således til en
merindtægt på 2 mio. kr.
Da udspillet kræver en aktivitetsforøgelse på KP på hele 20 pct. burde dette udløse en regulering af
grundtilskuddet. Det er der imidlertid ikke lagt op til med udspillet. Det manglende grundtilskud svarer til i
alt 38,1 mio. kr., jf. fakta om bevillingsreformen.
Om bevillingsreformen
I forbindelse med bevillingsreformen blev det besluttet, at en del af de daværende taxametre fremadrettet
bl.a. skulle deles op i et grundtilskud og et aktivitetstilskud (nuværende taxametre).
Med udgangspunkt i studenteraktiviteten i 2017 blev grundbevillingen fastlagt til at udgøre 28 procent af
de daværende taxametre og de nye taxametre tilsvarende lavere. Det betyder, at de nuværende taxametre
skal tillægges 38 procent for at få samme niveau som før bevillingsreformen.
Det fremgår af den politiske aftale om bevillingsreformen punkt 20 , at ”

Det politiske udspil kræver en aktivitetsforøgelse på KP svarende til 2.366 studenterårsværk (STÅ). KP har i
dag 11.936 STÅ. Dette svarer til en aktivitetsudvidelse på ca. 20 procent.

