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adgangsbegrænsning og prognose for antallet af AAU-dimittender i 2020 og 2021.
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Baggrund
De seneste år har antallet af ledige dimittender fra byens videregående uddannelser desværre været
stigende, og der har de sidste 4-5 år været en tættere og tættere dialog mellem Aalborg Kommune og
Aalborg Universitet (AAU) for at drøfte denne udfordring og finde fælles ståsted og handlemuligheder.
Eksempelvis afholdte Beskæftigelsesudvalget i foråret 2019 møde med bl.a. universitetets prorektor Inger
Askehave med henblik på at drøfte udfordringsbilledet. På samme vis er der årligt møde mellem kommunens
Magistrat og universitets ledelse og rektorat. Endelig pågår der løbende dialog mellem de to organisationers
administrationer på embedsmandsniveau. Alt sammen for at vurdere, hvad der i fællesskab kan sættes i
værk for at understøtte dimittendernes beskæftigelsesmuligheder.
Det hidtidige og fremtidige antal dimittender
AAU blev etableret i 1974 og havde på daværende tidspunkt ca. 2100 studerende og 250 forskere tilknyttet. I
2019 var tallet henholdsvis 23.400 og 2.350. Med andre ord har universitetet oplevet en enorm vækst i
størrelse og antallet af studerende, hvilket tilsvarende gennem de sidste år har afspejlet sig i antallet af
dimittender, jf. figur 1.
FIGUR

1. U DVIKLING I ANTAL DIMITTENDER FRA AALBORG UNIVERSITET , CAMPUS AALBORG
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Kilde: Aalborg Universitet.

Universitetet har desuden oplyst, at antallet af dimittender i 2020 og 2021 vurderes at være
henholdsvis 2.750 og 2.800. Dvs. et uændret niveau og fortsat højt niveau sammenholdt med de
forrige år.
Desuden vurderer AAU ikke at forårets hjemsendelse af studerende og fjernundervisning, som følge af
COVID-19, får betydning for dette års eksamener og dimittend-produktion. Med det nuværende
arbejdsmarked og et erhvervsliv, der er ramt af følgerne af den globale og nationale COVID-krise, må det
forventes at et stort antal bliver ledige.
Ledige dimittender
Ser man på antallet af ledige dimittender, har antallet ikke overraskende været stigende i takt med at der
uddannes flere. Dette er en forventelig konsekvens. I 2007 var der 7461 ledige dimittender2. I 2012 steg
antallet til 1.324 og i 2019 2.386. På de mere end 10 år er der altså ikke bare sket en fordobling, men mere
end en 3-dobling i antallet af ledige dimittender.
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Antal og ikke fuldtidspersoner af hensyn til at kunne sammenholde ledighedstal med antallet af dimittender fra AAU
Ledige op til og med 29 år og medlemmer af a-kasserne Akademikernes, Magistrenes, CA og a-kasse for journalistik,
kommunikation og sprog.
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Som nævnt indledningsvist er det denne mangedobling i antallet af ledige dimittender, der har Vakt
opmærksomheden i kommunen og som har været genstand for drøftelser med AAU. Såvel AAU som
Uddannelses- og Forskningsministeriet har også kigget ind i tallene, og derfor er der de sidste år påbegyndt
dimensionering og adgangsbegrænsning på en række uddannelser på AAU.
Dimensionering og adgangsbegrænsning på AAU
Uddannelses- og Forskningsministeriet indførte i 2015 dimensionering i form af lofter over optaget på
videregående uddannelser med markant og systematisk overledighed. Dimensionering er blevet indfaset i
perioden 2015-2020. I den periode har AAU reduceret med i alt 1.184 studiepladser. Desuden er der lagt loft
over optaget på en række uddannelser. I 2013 var dette gældende på i alt 9 uddannelser. I 2019 er der loft
over optag på i alt 111 uddannelser. Desuden er der senere år også sket lukning og sammenlægning af
uddannelser, som løbende har medført ændringer i antallet af uddannelser med loft over optag. I
vurderingen af hvilke uddannelser, der skal lukke, dimensioneres eller lægges loft over indgår ledighedstal
fra Danmarks Statistik.
Tidslinjer ved indførsel af dimensionering og adgangsbegrænsning
Det tager tid at ændre på antallet af dimittender på kandidatuddannelser med høj dimittendledighed og i
nedenstående tabel 1 er angivet tidslinjer for indførsel af dimensionering og adgangsbegrænsning, samt
hvilket år en dimensionering slår i gennem på kandidatsiden i forbindelse med færdiggørelse af
uddannelsen.
Som det fremgår vil der gå 6 år fra der varsles dimensionering/adgangsbegrænsning og til det kan ses på
antallet af dimittender.
Tabel 1: Oversigt over varslingstidspunkt og dimensioneringens gennemslagskraft .

Kilde: Aalborg Universitet.
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