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statsrådetTill och chefen för 5°U1992i44

utbildningsdepartementet

Genom beslut den 16 februari 1989 bemyndigade då-regeringen
varande chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Görans-

tillkalla kommittéatt med uppdrag överson, den peda-en att se
gogiska verksamheten inom högskolan.

Med stöd detta bemyndigande tillsattes kommittén den 27av
februari 1989. Kommittén har antagit högskoleutredning-namnet
en.

Kornittén har den 15 januari 1992 överlämnat sitt huvudbetän-
kande Frihet Ansvar Kompetens. Grundutbildningens villkor i- -
högskolan SOU 19921. I huvudbetänkandet förtecknades ko-
mitténs ledamöter och de skrivelser överlämnats för be-m m som
aktande. Som redovisats i huvudbetänkandet har kommittén i
samråd med Utbildningsdepartementet valt fråganbehandlaatt

för den grundläggande utbildningen iom resurserna särskild ord-
ning.

I arbetet med föreliggande betänkande har förutom underteck-
nad ordförande deltagit ledamöterna Berit Askling, Ulla-Britt
Carmnes, Leif Lewin, Jan S Nilsson, David Samuelsson, Astrid
Stedje och Birgitta Stymne; sakkunniga Lena Eriksson, Leifsom
Lindfors och Caj-Gunnar Lindström Mårtensamt expertersom
Carlsson och Ann Fritzell.

sekretariatet beståtthar Eva Falk Nilsson och Hans Näs-av
Ödvalllund sekreterare, Birgit kansli för vissa särskildasamt

uppgifter Kjell Gunnarsson högskolan i Växjö och Jan Ivar
Mattsson universitet i Uppsala.
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Sammanfattning SOU 199 44
Sammanfattning

Inledning

Frågan det lärarstöd erbjuds studenterna i den svenskaom som
utformathögskolan rätt och bra enligt direktivenär avvägt är

vårthögskoleutredningens huvuduppgifter. huvudbetän-Ien av
SOU 19921kande Frihet kompetens har vi gettansvar en- -

del synpunkter undervisningens och examinationens utform-
ning.

Vi har konstaterat omfattningen och utformningen lärar-att avg
bådei utbildningarstödet olika mycket varierande i formär och

slåomfattning. Vi dock inte det möjligt fastär allmän-attanser
giltiga riktlinjer för avvägningen mellan olika undervisningsfor-

emellertidVi har velat förorda undervisning i seminarie-attmer.
form ökat och det önskvärt med utvecklingutrymmeges anser en

individcentrerade former lärarstöd.mot mer av
de grannlaga uppgifterna iEn utredningsarbetet harmestav

månvarit diskutera i vilken finnsdet pedagogiskt motiveradeatt
skäl till dessa skillnader, har vuxit fram inom olika undervis-som

månganingstraditioner och i fall är baserade främst historiskt
frågabetingade resursskillnader. dennaDet är behandlas isom

det betänkande föreligger.som nu
måsteinledningsvisRedan det konstateras den uppgiftatt ut-

fått ålagdredningen sig pedagogiska grunder definieraatt-
ämnesområdendet relativa resursbehovet för olika inom den hög-

någon någotutbildningen i princip inte har lösning. Attre -
objektivt fastställasätt den optimala omfattningen lärarstödet iav
olika utbildningar inte möjligt.är Varken den pedagogiska forsk-

någonningen eller det empiriska material föreliggersom ger
egentlig vägledning för detta.

också svårtDet rekonstrueraär de överväganden liggeratt som
till grund för dagens resurstilldelning. Genom successiva ändring-

i olika budgetbeslut och förändrade beräkningsprinciperar genom
har dessutom de ursprungliga beräkningarna förlorat sin aktuali-

och de kan heller inte längre urskiljas i tilldelningen.tet,
När detta vill vi samtidigt understryka det nödvän-ärsagts att

utgångspunkternadigt för statsmakternas resurstilldelning görsatt
tydligare och preciserade hittillsän vad varit fallet sär-mer som -

övergångenskilt inför till det budgetsystem skall träda inya som
199394.kraft vi iNär betänkandet lägger fram preciserade för-

slag till resurstilldelning för vissa högskoleutbildningargrupper av
avsiktenär bl.a. den kommande remissbehandlingen skallatt ge



1992för- SOU 44motiverade i dessapedagogisktbelysning detytterligare av
Sammanfattningslag.

i högskolanResursanvändningen

ingår praxisbeskrivaenligt direktivenutredningsuppdragetI att
studerande fak-lärarstödet till debild hurtecknadvs. att en av-
emellertid intehögskoleutbildningar. Vi harolikages inomtiskt

kartläggning och analystotalmöjligt görabedömt det att ensom
olika utbildning-bedrivs inom allaundervisningen faktiskthurav

på högskolan i dag.Studieorter i den svenskasamtligaar
värt därför till kart-vihuvudbetânkande begränsadeI oss en

undervisningstim-dvs antaletundervisningstäthetenläggning av
studenten i samtliga utbildningar vid alla hög-erbjudsmar som

frånmed uppgifterkartläggning har kompletteratsskolor. Denna
undervisningsformer ochutbildningar vilkaantalbegränsatett om

lärarkategorieroch vilkaförekommergruppstorlekar somsom
förutom i betän-undervisningen. Uppgifterna harimedverkar

ikandet redovisats separat rapport.en
fåvi förföreliggande betänkande hararbetet medI att en-

utnyttjas gjortutbildningsresurserna faktisktbelysning hurav -
institutionsnivå någrapåkartläggning ämnendetaljerad avmeren

både och den peda-medelsdispositionenoch utbildningslinjer, där
Studienundervisningen har studerats.uppläggningengogiska av

och utförligt ikortfattat i betänkandetrefereras presenteras mer
rapport.separaten

också del kostnadsana-detta sammanhang tagitVi har i av en
universitet, gjortsgrundutbildningen vid Uppsalalys somsomav

anslagssystemetförberedelserna inför det ochled i styr-ett nya
Även refereras i kapitlet199394. Uppsalarapporten om resursan-

vändningen.

Principerna för resursberäkningen

måste enkla, generel-Principerna för resurstilldelningstatens vara
måstetiden;dvs. relativt konstanta deoch förutsebara över

förstås, ocksåoch helst högskolorna. Det är väsent-accepteras, av
så rå-resurstilldelningssystem utformas det inteligt attatt ett nytt

någon tilldelningen till den enskilda hög-der tveksamhet hurom
skolan beräknad.är

beräkningar lärarstöd inomdetaljerade behovetAtt göra av av
utbildningsområde möjligtvarje emellertid varken teoretiskt el-är



utgå frånler praktiskt genomförbart. nödvändigtDet är tämli- SOU 1992 44att
schablonmässiga kostnadsramarnauppskattningar när Sammanfattninggen grova,

utgångspunkt våraskall fastställas. En för överväganden har där-
för varit kostnadsramarna för resurstilldelningstatsmakternasatt
bör uttryckas belopp per capita-tilldelning.studentettsom per

Andra för resursberäkning det s.k. automatiksy-system t.ex.-
tillämpades vid filosofiskade fakulteterna understemet, som

1960- 1970-talenoch förutsätter central styrning och kon-en-
troll inte förenligär med dagens, och mindreän medsom mor-
gondagens, decentraliserade högskolesystem. Statens beslut re-om

måstesurstilldelning och dimensionering utbildningen i framti-av
i betydligtden ske översiktliga hittills.än Detaljbeslu-termermer
antalet platser olika utbildningar och fördelningenten om om

kommer fattas de enskilda högskolorna själva.attav resurserna av
sådant vårI är enligt bedömning capi-ett system resursramar per

praktisktden enda principenanvändbara för statsmakternasta re-
sursfördelningsbeslut.

framhållasMen det bör samtidigt den lokala fördelningenatt
måsteinom varje högskola hänsyn till varje äm-ta attav resurser

måsteoch varje kurs antalet studenteräven är litet hane om- -
resursnivåbasal undervisning alls skall bedrivas. Vi under-en om

stryker därför intedet avsikten deär kostnadsramaratt att per
student vi diskuterar skall förnormerande den lokalasom vara
budgeteringen.

utgått frånVi har basen för resurstilldelningen böratt vara an-
årsstudieplatser utbildningsområde,talet utnyttjade vilket ärper

betydande förändring jämfört med i dag. Denna princip haren
dock bl.a. den fördelen den hänsyn till studenternas valatt tar av
utbildning och studieort. Vi understryker vidare tilldelningenatt
måste budgetåretsske före budgetperiodens början.

En alltför stark betoning utbildningens resultat kan medföraav
vårtrisker för försämrad kvalitet. I huvudbetänkande konstatera-

de vi det är naturligt den löpande resultatuppföljningenatt att
påkoncentreras kvantitativt mätbara resultat genomström-t.ex.-

helårsprestationerning mätt antalet vi framhöll samti-som men-
sådant resultatmått måstedigt kompletteras med betryg-att ett en

gande kvalitetskontroll. finnsAnnars det uppenbara risker för att
påverkaskvaliteten negativt, särskilt resurstilldelningen base-om

på redovisade resultat. Vi hänvisar i kapitel 3 till de förslagras
beträffande mekanismer för kvalitetssäkring vi lagt fram isom
huvudbetänkandet.

Motiv för förändrade resursnivåer

Vår utgångspunktprincipiella all utbildningär högskoleni-att
vå, ämnesområde, skall ha karaktären självstudier medoavsett av
lärarstöd. Det är därför rimligt basnivåsöka fastställaatt en -



nivå 1992inte bör SOU 44och i övrigtlärarstöddvs. lägsta somresurseraven
Sammanfattningmeningsfull utbildningskall kunna bedrivaunderskridas om man

högskolenivå.på
Även optimalaomöjligt definiera dendet kanske är att un-om

möjligtvi dock det ärdervisningsorganisationen att attmenar
erbjuds studenterna iundervisningsvolymdenkonstatera att som

samhällsvetenskapligaoch flera ämnen ärhumaniora, juridik
basnivårimligrimligen bör betraktasvadmindre än ensomsom

undervisning.akademiskför
förstärkatotal skallinom oförändradOm re-resursramman

måste emellertid innebäradettaför dessa ämnen, ensurserna
utbildningar.student i andra Dettaminskning resurserna perav

eftersom vi har kunnatförsvarligti och för sig kunnaskulle vara
billiga och dyra utbild-spännvidden mellankonstatera att

i andra jämförbara länder.i Sverige större änningar är
spännvidden mellanemellertid inte enbart denDet är stora

basnivån högre denutbildningar motiverar sätts änolika attsom
resursnivå grundut-i dag. Kritikenförekommerlägsta motsom

förhållandenpåhar pekat radbildningen i högskolan som mo-en
bådeförutom de kräverförstärkning lärarstödettiverar atten av

lärarna.hos Vi beto-attitydförändringar och förstärkt kompetens
höjning bas-följande faktorer skäl förframför allt avsom ennar

nivån

Internationalisering
Kommunikationsfärdigheter

förhållningssättVetenskapligt
Överblick och sammanhang
Fördjupning

inlärning och problemlösningAktiv
Individuell utveckling.

utbildningsområden måste behovet lä-vissa ellerFör ämnen av
dennaundervisningsresurser ligga överrarstöd och andra anses

basnivå. i principresursskillnader skall förekomma börDe som
pedagogiskt motiverade följande skältydligt t.ex. avvara -

sådan särskil-eller utbildningens karaktär ärämnets attatt-
färdighetsträ-insatser i lärartid eller kostnadskrävandeda

för tillgodogöra sig dening krävs studenten skall kunnaatt
tillägna sig de färdigheter behövs;kunskaper eller som
utbildningsuppdrag innebär högskolansamhällets attatt

kompetensnivåviss dem exami-skall hosgarantera en som
som motsvarande;underlag för legitimation ellerneras

utbildningen förändra studentens attityderatt attavser
så inte särskiltgenomgripande sätt det kan skeatt utanett

lärar-studentkontakter. sistnämnda kan gällaintensiva Det



klientcentrerade yrken SOU 1992 44för utbildningar mot t.ex.som psy-
Sammanfattningkologutbildning.

utgångspunkter vi i kapitel 4 de olikadiskuterarMed dessa
undervis-inverka behovet lärarstöd ochfaktorer kan avsom

ningsresurser.

resursfördelningEn ny

utgångspunkt föl-kapitel 5 redovisar vi räkneexempel med iI ett
utbildningargruppering högskolansjande av

Ãmnesgrupp Rambelopp
utnyttjadper

årsstudieplats

utbildning 19 000Humanistisk, teologisk och juridisk kr1

samhällsveten-vissa laborativa inslag2 Utbildningar med
psykologiutbildning 21 000skaplig krutom

förskollärar-3 Barnomsorgsutbildningar och
fritidspedagogutbildning 28 000 kr

Övrig främst4 lärarutbildning grundskole- och
gymnasielärarutbildning 00046 kr

ingenjörsutbildning,laborativ utbildning5 Kortare
utbildningteknikerutbildning, farmaceutisk 40 000 kr

Kvalificerad laborativ utbildning i första6 hand- 000naturvetenskaplig och teknisk-vetenskaplig utbildning 47 kr

Klientrelaterad utbildning psykologutbildning7 t.ex.-vårdutbildningarnaoch de kortare 52 000 kr

Både8 laborativ och klientrelaterad utbildning
a tandläkarutbildning 62 000 kr
b läkarutbildning 84 000 kr

Utanför denna gruppering faller de konstnärliga utbildningar-
utbildningar sinsemellan olikartade,Dessa är ganska och derasna.

måste ocksåresursbehov bedömas med tillhänsyn rad historis-en
påka faktorer. Ett skäl till vi valt inte denärmare inatt att

konstnärliga utbildningarna dessutom deras organisationär att
föremåloch har varit för särskild utredning, iresurser en vars

ingickuppdrag även behandla behovet lärarstöd.att av
ocksåI konsekvens härmed ligger de lärarutbildningar harsom

anknytning till de konstnärliga utbildningarna musik- och bildlä-
vårtrare utanför denna gruppering. I räkneexempel har vi jäm-

frågaställt dessa utbildningar med läkarutbildningen i om resurs-
behov.



Vi har gjort beräkning vilken effekt de kostnadsramar SOUvi 1992 44en av
här redovisat skulle de hade tillämpats de statliga hög- Sammanfattningom

utgått frånskoleenheternas budget för 199192. Vi härvidhar det
UHÄ årsstudieplatserantaletberäknade planerade och räknatav

årenmed utnyttjandegrad genomsnittet förmotsvararen som
ämnesområde.198788-198990 inom respektive

framgårredovisas iAv den tabell kapitel 5 det totalaattsom
resursbehovet skulle bli oförändrat jämfört med i dag. Detta är

utgå från.direktivenenligt de förutsättningar vi haft Viatten av
frågaemellertidunderstryker det i första hand iär basni-att om

vån frånvi det pedagogisk synpunkt finns godaattsom menar
resursnivån förhållandeförändringskäl för i till i dag. Atten av

undervisningsresurserna för teknisk och medicinsklodontolo-t.ex.
gisk utbildning samtidigt minskar är nödvändig följd för-atten av

resursnivå.slaget skall innebära oförändrad total Att genomföra
föreslagnaden resursförstärkningen för de utbildningar i dagsom

resursnivånhar den lägsta minska för dy-deutan att resurserna-
utbildningarna skulle innebära kostnadsökning totaltrare en av-

någotvilket130 milj.kr. mindre 3änmotsvarar procentca av
anslag utbildning.dagens till grundläggande

När skall bedöma effekterna detta förslag bör hänsynman av
också till kostnadsramarna innefatta medel föräventas att avses

framgårinredning och utrustning. Som kapitel 6 medför dettaav
utbildningsområde fåringet minskade totalt.att resurser

Lokaler, inredning och utrustning

uttalandenaAv i departementspromemorian Fria universitet och
framgårhögskolor Ds 19921 tydligt det förväntas allaatt att

kostnadsslag även kostnaderna för lokaler, inredning och utrust--
ingå våraning skall i bedömningar resursbehovet för grund-av-

utbildningen. detI budgetsystemet kommer förnya resurserna
ändamål,dessa tidigare alltid beräknats i särskild ordning, attsom

ingå i anslagen för utbildning forskning.och
förInom utredningens arbete har gjortsramen en noggrann

såvälberäkning lokalbehovet resursbehovet för inredningav som
utrustningoch för de ämnesgrupper definierats i kapitelsom

fårSom resultat vi följande förslag till kostnadsramar för de olika
åmnesgrupperna



SOU 1992 44Ãmnesgrupp Utrustning Lokal- Sammanfattningoch inredning kostnader

Humanistisk, teologisk1 och juridisk
utbildning 3 000 kr 6 000 kr

2 Utbildningar med vissa laborativa inslag
samhällsvetenskap psykologi 4 000 8 000kr krutom

förskollärar-3 Barnomsorgsutbildningar och
fritidspedagogutbildning 3 000 000kr 7 kr

Grundskole-4 och gymnasielärarutbildning 4 000 9 000kr kr

laborativ utbildning ingenjörsut-5 Kortare
teknikerutbildning,bildning, farmaceutisk

utbildning 9 000 kr 16 000 kr

6 Kvalificerad naturve-laborativ utbildning
tenskaplig och teknisk-vetenskaplig
utbildning 12 000 kr 19 000 kr

Klientrelaterad utbildning7 psykolog-t.ex.-vårdutbildningarnautbildning och kortarede 4 000 kr 10 000 kr

Både8 laborativ och klientrelaterad utbildning
a tandläkarutbildning 000 00011 kr 19 kr

läkarutbildninglb 6 000 kr 9 000 kr

1 Beträffande läkarutbildningen har hänsyn tagits till högskolans drift-
tvåanslag endast bekostar lokaler utrustningoch under de första stu-

dieåren 4 terminer.11av

fråga inrednings-I och utrustningskostnaderna redovisar viom
beräkning utfallet för 199192 med förutsättningaren av samma-

frågai studentantal och utnyttjandegrad i kapitelom som anges
de föreslagnaMed rambeloppen blir resultatet det totalaatt re-

sursbehovet för inredning och utrustning för 199192 skulle upp-
till drygt 785 milj.kr. Grundutbildningens andel det särskil-av

da anslaget för inredning I 2och utrustning kan beräknas till
knappt 241 milj.kr. Behovet resurstillskott blir därmed 545av ca
milj.kr.

Härtill kommer emellertid utrustning f.n. finansierasävenatt
grundutbildningsanslagen. Underlag för beräkna detta be-attav

lopp kommer emellertid finnas först högskolornasnär fördju-att
pade anslagsframställningar för 199394-199596 föreligger i juni
1992.

det gäller lokalkostnadernaNär har vi inte kunnat göra mot-
svarande beräkningar. De schablonbelopp för lokalkostnader som
vi redovisar marginalkostnaderna vid nyproduktion och äravser

hyresnivåndärför väsentligt högre den genomsnittligaän för det
lokalbeståndet.befintliga Dessa schabloner är enbart avsedda att

användas vid beräkningen kostnaderna för nytillkommande ut-av
föreslår fråganbildningsplatser. Vi hela lokalkostnadernasatt om



föremål 1992SOU 44blir förutbildningskostnaderrelation till övriga meren
så Sammanfattningingående vi haft möjlighetutredning vad göra,än att ettatt
199596-budgetperiodenföreligger införfullgott underlag

199798.

resursfördelningenlokalaDen

Vårt uttryckligen principerna förgällerutredningsuppdrag stats-
formernatill högskolorna, intefördelningmakternas av resurser

budgetering. Vi vill understryka dehögskolornas internaför att
vi här har skisseratför olikakostnadsramar ämnesgrupper som

för den lokala medelsfördel-avsedda helt styrandeinte är att vara
pedagogiska uppläggningenmindre för denningen och än un-av

dervisningen.
måste rad fak-budgeteringen hänsyn tillVid den lokala tas en

nivå.centralvid resursfördelningeninte kan beaktastorer som
för dedet klart de genomsnittliga kostnadsramarnaBl.a. är att

tillämpliga för alla enskildaolika inte ämnenämnesgrupperna är
området eller fakulte-och utbildningsprogram inom det berörda

Även områdenolikavid fördelningen mellanten. resurserav
till-kan det dessutom ofta motiveratinom högskola atten vara

till grund förberäkningsgrunder dem legatlämpa andra än som
tilldelning till högskolan.statens

principerna förkapitel redovisar vi del synpunkterI 7 en
Som vi sammanfatt-den lokala budgeteringen. bakgrund enger

gjor-ning enkät lokala budgetprincipersvaren en om somav
våren 1990. utförligare redogörelse för enkätsvarendes under En

finns i bilaga
måstelokala för resursfördelningen utvecklasDe somnormer

många på tillämpas. detkan i fall bygga principer redan Mensom
mås-nödvändigt hänsyn till varje och varje kursär ämneta attatt

resursnivå,ha basal antalet studenter litet,även ärte omen om
undervisning alls skall kunna bedrivas.

vid hittillsvanlig praxis den lokala resursfördelningen harEn
utgå från föregående årsvarit budget och endast justeraenbartatt

beslutade dimensioneringsförändringar. Vidför statsmakternaav
övergången till det budgetsystemet kommer detta inte längrenya

möjligt, eftersomdels statsmakterna inte kommeratt attvara
linje därfördimensioneringen eller motsvarande, dels attange per

fråntilldelningen kommer baseras antalet utnyttjadestaten att
studieplatser i stället för det planerade antalet.

utgå från årsstudieplatsenbart de belopp använtsAtt per som
vid statsmakternas resurstilldelning kan inte tillfredsställan-ge en
de resursfördelning till det enskilda eller utbildningspro-ämnet

utgår fråneftersom genomsnittligt beräknatdennagrammet, ett
utbildningsområde.resursbehov för hela landet inom störreett

Vid den lokala resursfördelningen det nödvändigt differen-är att



måste ocksåtiera mellan olika resursbehov. SOU 1992ämnens Hänsyn 44tas
till lokala förutsättningar olika slag. Sammanfattningav

till för-Att lägga antalet schemalagda lärartimmar grund för
delningen kan innebära konserverar undervisningsstruk-att man

och blockerar förändringar.turen
nivånResursfördelningen mellan den lokala börämnena

vårenligt uppfattning normalt baseras med kurs-ett system
budgetering, bygger kursgrupp, intesom en resursram per som

knuten till bestämd uppläggning undervisningen.är Deen av na-
turvetenskapliga fakulteterna och humanistiska fakulteten i Göte-
borg, redovisas i bilagan, erbjuder goda exempel detta slagsom

budgetering.av

frågorVissa övriga

Resursgaranti för utbildningar med studenter0

mäs-tilldelningssystemEtt bygger capitasom resursramar per
kompletteras vissamed garantier för utbildningaräven ochte att

får resursnivålitetämnen med antal studenter rimlig minstaen
allsämnet skall finnas vid viss högskola.om en

vår måsteEnligt uppfattning statsmakterna förta ett attansvar
frånvissa bedömsämnen omistliga natio-garantera att som som

nell synpunkt kan fortleva studenttillströmningenäven i sigom
inte skulle motivera det. det gäller grundutbildningenNär bör
detta hittills innebära regeringen fastställer förteckningattsom en

sådanakrysslista över förteckningämnen. Denna skallen- -
åliggandeinnebära för den berörda högskolan tilldela äm-ett att

miniminivå.minst fastställd Dennanet motsvararresurser som en
garantitilldelning bör ligga utanför de beräknasresurser som

grundval högskolans utbildningsuppdrag, och dessa ämnenav
årsstudieplatserbör heller inte inräknas i det antal den be-som

rörda högskolan förväntas fylla.

påverkarAndra faktorer resurstilldelningen0 som

utgårdiskussion frånDen vi för i detta betänkande generellen
bedömning behovet lärarstöd och undervisningsresurser iav av
övrigt. I statsmakternas ställningstagande till resursfördelningen

också åstadkommakan behöva beaktas kostnaderna föratt att
resursnivå någotdenna kan variera mellan olika högskolor och

olika orter.
några åberopasVi i kapitel 8 exempel faktorer oftager som

i detta ingårsammanhang. Att närmare precisera dessa faktorer
vårt frånemellertid inte i uppdrag, är pedagogiskaatt ut-som

gångspunkter utbildningsområ-diskutera hur olika ochämnens



påverkar SOU 1992lärarinsatser och i 44dens karaktär behovet öv-av resurser
Sammanfattningdiskuterarfaktorer vi ärrigt. De andra art,av en annansom nu

måste från administrativa eller politiskabedömas andraoch de -
Vårutgångspunkter. avvikel-bestämda uppfattning dockär att-

måstefrån resursberäkningen motiveras medden normalaser
Sådana rimligenenskilt fall. avvikelser börsärskilda skäl i varje

förhållandeockså små till berörda högskolansrelativt i denvara
totala anslag.

Kostnadskonsekvenser

utbildningenförBasresurser0

vårt de allmänna direktiven för-utredningsarbete har gälltFör att
får offentliga utgifterna och förslag tillslagen inte Öka de att ut-

konkreta förslag till rationaliser-giftsökningar skall motsvaras av
för undervisningsresur-ingar eller besparingar. räkneexempelDet

vi redovisar bygger denna förutsättning. Det inne-serna som
därför de föreslagna resursförstärkningarna för de utbild-bär att

ningsområden resursnivåni dag har den lägsta balanseras avsom
områden. genomfö-motsvarande resursminskningar för andra Att

resursförstärkningar reduktioner för andra utbild-dessa utanra
vilketmerkostnad 130 milj.kr.ningar skulle innebära en av ca

utbildningsanslagen.knappt 3motsvarar procent av

Lokal- och utrustningskostnader0

enlighet med uttalandeUtrustningskostnaderna har dock i ett-
från våraundantagits det generella kravet för-riksdagen attav -

beträffande resurstilldelningen skall inomslag rymmas samma
ekonomiska i dag.somramar

för inredningprinciper för beräkning resursbehovet ochDe av
föregående vårvi redovisat innebär enligtutrustning i detsom

såuppfattning rimlig avvägning möj-över huvud ärtageten som
lig därför till grund för den bedöm-De bör kunna läggasgöra.att
ning riksdagen efterlyst.som

framgårSom kapitel 6 kan det sammanlagda resursbehovetav
för inredning och utrustning för grundutbildningen beräknas till

utgångspunkt785 milj.kr. med i studerandeantalet 199192. Deca
står ändamålf till förfogande för kan beräk-dessaresurser som n

till 240 milj.kr. Behovet resurstillskott blir därmednas ca av ca
545 milj.kr. bör dessutom till viss utrustning i dagHänsyn tas att

förbekostas grundutbildningsanslagen. Underlag bedömaattav
detta belopp kommer emellertid föreligga först högskolor-näratt

kommit in.anslagsframstâllningar för 199394-199596nas



De schablonbelopp för föreslårlokalkostnader vi är SOUavsed- 1992 44som
da underlag för kostnadsberäkningen nytillkommande Sammanfattningsom ut-av
bildningsplatser. De kan däremot inte föranvändas fördela lo-att
kalkostnaderna för befintliga utbildningsplatser i nuvarande loka-
ler.

åtgärderKvalitetsfrâmjande0

Sammanfattningsvis kan räkna med följande kostnader be-man -
årsräknade i 199192 kostnadsläge för åt-de kvalitetsfrämjande-

gärder vi föreslagit.som

Kostnader för examinatorer 32 milj.kr.externa0
Resurser för kompetensutveckling för högskolans lärare0

åretminst 40 milj.kr. första 199394 och successivt ökande
till 120 milj.kr. eller minst 65 milj.kr i fortvarighetstill-ett
stånd.

Sammantaget detta %1,5 demotsvarar nuvarande ansla-ca av
till grundläggande åretutbildning under det första förgen att se-

dan %öka till 3 anslagen.ca av
Medlen för examinatorer ingåbör i princip i deexterna regul-

jära utbildningsanslagen. Under inledningsskede förslagsvisett
treårsperiodenden första torde det dock lämpligt deattvara

hålls och fördelas mellan högskolorna efter ansökan.samman
Resurserna för likasåkompetensutveckling bör under den för-

hållas Frågantiden samlade. storlekensta och finansieringenom
föremåldenna samrådbör bli för mellanav resurs staten som ar-

betsgivare och högskoleläramas fackliga organisation. Avvägning-
mellan åtgärdergenerella löneökningar och för personalut-en

veckling bör kunna diskuteras i anslutning till det.ex. centrala lö-
neförhandlingarna.





Inledning ågáftelff44

Frågan idet lärarstöd erbjuds studenterna den svenskaom som
utformat enligt direktivenhögskolan rätt och braär avvägt ärl

i vårthögskoleutredningens huvuduppgifter. huvudbetän-Ien av
SOU 19921kompetens har vikande Frihet gettansvar en- -3

synpunkter undervisningens och examinationens utform-del
ning.

omfattningen och utformningenVi har konstaterat lärar-att av
bådeutbildningar mycket varierande i formstödet i olika ochär

slåomfattning. Vi dock inte det möjligt fast allmän-ärattanser
riktlinjer för mellan olika undervisningsfor-giltiga avvägningen

Vi har emellertid velat förorda undervisning i seminarie-attmer.
form ökat och det önskvärt med utvecklingutrymme enges anser

individcentrerade former lårarstöd.mot mer av
uppgifterna i utredningsarbetetEn de grannlaga harmestav

månvarit diskutera i vilken det finns pedagogiskt motiveradei att
skäl till dessa skillnader, har vuxit fram inom olika undervis-som

månganingstraditioner och i fall baserade främst historisktär
betingade resursskillnader. Efter Överenskommelse med utbild-
ningsdepartementet stannade vi för behandla principerna föratt

föreligger.resursberäkningen i betänkande,ett separat som nu

1.1 Utredningsuppdraget

framhållit vårtTill idealbilden högskolan hör, vi i huvud-av som
betänkande, studentens självständigadet är kunskapssökandeatt

står i Lårarinsatserna skall väsentligen utgöracentrum. ettsom
stöd för självstudier. Med detta lärarstöd,synsätt är termen som

i direktivenanvänds till högskoleutredningen, kanske ade-ett mer
kvat uttryck undervisning, fokuserarän lärarens aktivi-som
tet.

framhåller våra direktiv, inte självklartDet är, den histo-att
utbildningsområdenriskt givna uppläggningen inom skilda svarar

studerande behöver.vad de önskar och Dessa skillnader ärmots
resultat olikadelvis undervisningstraditioner lärarse-ett attav -

minariernas, fackhögskolornas universitetensoch arbetssätt ge--
successiva reformer fogats i administrativtnom samman en sam-

manhållen organisation. Utredningens uppgift enligt direktivenär
förslag syftar tilllämna bättre utnyttja de tillgängligaatt attsom
för högre utbildning i Sverige.resurserna

departementspromemorian Fria universitetI och högskolor



våra 1992SOU 44Ds 19921 uppdragsgivares förväntningarpreciseras ut-
Kapitel34 1redningens resultat ytterligare

i sitt slutbetänkande göraHögskoleutredningen kommer att
olika grundutbild-bedömningar resursbehoven för typer avav

19897. skall pedagogiskaning dir dessa bedömningarI -
utbildningar bör ha oli-grunder skälen för varför olikaanges-

för deka resurstilldelning. Resursbehovet och ettvart avanges
utbildningsområdena .... dvs. lärarlö-olika Alla kostnadsslag,

biblioteks-, inrednings- och lokal-material-, utrustnings-,ner,
ingå i bedömningen. utrustnings-kostnader bör Förutomm.m.

utgångs-jfr 102-103kostnaderna 198990UbU25 skalls.
beräkningarna tillämpning dagenspunkten för attvara en

utbildningsutbud skulle leda till totala resursbehov somsamma
i dag.

Utgångspunkter1.2

måste uppgiftDet redan inledningsvis konstateras den utred-att
fått ålagdningen grunder definierasig pedagogiska detatt-

ämnesområdenrelativa resursbehovet för olika inom den högre
någonutbildningen i princip inte har lösning.-

påpekat ifrågasät-Som vi i huvudbetänkandet kan det med fog
någotdet möjligt objektivt fastställa denär sätttas attom op-

timala omfattningen i Varkenlärarstödet olika utbildningar.av
den pedagogiska forskningen eller det underlag utredningensom
sökt skaffa fram vilkenegentligen vägledning för bedömaattger
uppläggning undervisningen eller vilken lärartäthet skulleav som

det bästa resultatet inom det enskilda ellerämnetettge som
uppnå målkrävs för de uppställts för viss utbildning.att som en

Än mindre kan pedagogiska fastställa de idealagrunderman
utbildningsområ-kostnadsrelationerna mellan olika ellerämnen

den. möjligtDet är heller inte förhand bedöma konsekven-att
ökning eller minskning resurstilldelningen tillserna av en en av

olika utbildningar.
Ett grundläggande problem för utredningen vidareär detatt

gårinte med lätthet hur olikaanalysera dagens anslag tillatt ut-
bildningar är beräknade.

lågI del fall förmodligendet tämligen pedagogi-en noggranna
ska överväganden bakom den resurstilldelning för viss utbild-en

årning fastställdes för antal Som exempel kansedan.ettsom
nämnas läkarutbildningen, där undervisningsorganisationen och
resursnivån mångai fortfarandeämnen bygger överväganden
från års1950-talet. läkarutbildningskommitté1948 gjorde i sitt
betänkande Läkarutbildningen SOU 19537 en noggrann ge-
nomgång kursinnehållet och undervisningsbehovet i alla äm-av

i läkarutbildningen. för undervisningsvolymDe ochnen normer



lärartäthet denna kommitté formulerade blev i hög SOUgrad 1992 44sty-som
rande för beräkningarna resursbehovet i samband med Kapitelden 1av
kraftiga utbyggnad läkarutbildningen ägde underav som rum
1960-talet.

de filosofiskaI fakulteternas ämnen innebar den s.k. universi-
tetsautomatiken, infördes i slutet 1950-talet, varje äm-attsom av

fick utarbeta organisationsplan för undervisningen, därne en un-
dervisningsvolym, gruppstorlekar och lärarkategorier preciserades

låginom vissa såkostnadsramar. Denna organisationsplan till
årligaförgrund den tilldelningen lärarkrafter, automatisktav som

anpassades till studentantalet. innebarDetta inom varjeatt man
ämne fick anledning analysera undervisningsorganisationenatt
från pedagogisk synpunkt, även del ekonomiska restriktio-om en

mångagivna. I fall i synnerhet i de humanistiska ämne-ner var -
innebar denna reform kraftig ökning undervisningsin-na en av-

bådetensiteten mindre undervisningsgrupper och fler undervis-
ningstimmar student. 8-10 undervisningstimmar veckaper per

årsenligt 1955 universitetsutredning rimlig undervisnings-var en
täthet i dessa SOUämnen 195724. Kostnadsramen uttryckt i
kronor student blev i huvudsak densamma för alla humanisti-per
ska och samhällsvetenskapliga inkl.ämnen matematik, medan
de ämnen betecknades laborativa botanik, fysik, kemisom som
och zoologi gångerfick kostnadsram högre.treen som var ca

Men även resurstilldelningen till enskilda utbildningarom ur-
sprungligen kan ha varit någonpedagogiskt välmotiverad, har pe-
dagogiskt grundad analys kostnadsskillnaderna mellan olika ut-av
bildningsområden aldrig gjorts. Genom successiva ändringar i oli-
ka budgetbeslut och förändrade beräkningsprinciper hargenom
dessutom de ursprungliga beräkningarna förlorat sin aktualitet,
och de kan heller inte längre urskiljas i tilldelningen.

Särskilt betydelsefull i detta avseende den anslagsomlägg-var
ning skedde i dåsamband med högskolereformen 1977, hög-som
skoleanslagen åuppdelades mellan grundutbildning sidan ochena

åforskning forskarutbildningoch andra sidan. Denna uppdelning
gjordes ibland enligt helt olika principer olika och inomorter

fakultetsområden.olika Inom de juridiska fakulteterna kant.ex.
konstatera fakultetsanslaget medlen till forskning ochattman nu

forskarutbildning sannolikt subventionerar grundutbildningen i
förhållandetviss grad, medan torde det omvända vid devara me-

dicinska fakulteterna. Senare har deäven tidigare ansla-separata
till förvaltning och bibliotek lagts in i ramanslagen för utbild-gen

ning respektive forskning, vilket ytterligare komplicerar bilden.
svårtDet därförär resursnivårekonstruera hur dagens för-att

håller sig till tidigare beslut statsmakterna. Regeringen harav
UHÄåtuppdragit förhållanden,analysera dessa dennaatt men

analys har inte slutförtsännu ingåoch har därför inte kunnat i
våraunderlaget för överväganden.



44SOU 1992träda iskallövergången budgetsystemtill detInför somnya
utgångspunkterna för Kapitel 1nödvändigtdock199394 är detkraft att

precisera-tydligare ochresurstilldelning görsstatsmakternas mer
framföljande läggervi i detvarit fallet. Närhittillsvadde än som
hög-för vissaresurstilldelningtillförslagpreciserade grupper av

remissbe-kommandedenbl.a.avsiktenskoleutbildningar är att
moti-pedagogisktbelysning detytterligareskallhandlingen avge

Även säkerställdavetenskapligtförslag.i dessaverade sam-om
naturligtvisfinns detresultat saknas,ochband mellan enresurser

varjeiundervisningsbehoveterfarenhetpraktiskomfattande av
framgår det föl-redovisar ifallstudier videbl.a.vilketämne, av

både base-våra övervägandenförslag liggerförTill grundjande.
princi-med dejämförelserslag ochdettaerfarenheterrade av

länder.del andraitillämpas enper som
till försö-begränsatmed direktiveni enlighetVi atthar oss--

från dvs.synpunkterpedagogiskaresursbehovet attbedömaka -
på-utbildningsområdens karaktärocholikahur ämnensdiskutera

ställningstagandestatsmakternaslärarinsatser. Iverkar behovet av
också kostnadernabeaktasbehövakanresursfördelningentill att

nivå utsträckningvissåstadkomma lärarstöd ivissför att aven
Vi har inteolikahögskolor ocholikavariera mellankan orter.

sådanavår aspektervärderaförsökauppgiftdet attansett vara -
några faktorerdekortfattatvikapitel 8 nedan nämneri avmen

aktuella.kan varasom
de problemvårt utförligt diskuterathuvudbetänkande har viI

frångrundläggande utbildningendenföljer separeratsattavsom
förberör vi enbartbetänkandedettaforskningen. I resurserna

alltså förutbildning vi förutsättergrundläggande att resurserna-
beräknasfortsättningsvis kommergrundutbildningen även att

vifrån forskarutbildningochför forskningskilt menresurserna -
forskningsorganisationtillanknytningsamtidigt betonavill att en

meningsfullförutsättning förnödvändigfall äri vissa att enen
stånd.tillalls skall kommagrundutbildning

vårt huvudbetänkandeliksom ivill visammanhangdettaI
anslag kanframhålla uppdelningen i skildanuvarandedenatt

från synpunktfrågasättas. statsmakternaskan visserligenDet vara
hålla forskningsplaneringutbildningsplanering ochönskvärt att

sådan inte medåtskilda förutsätterplaneringsordningmen en-
vi har.just det slaganslagsuppdelningnödvändighet nuaven



iResursanvändningen2 SOU 1992 44
Kapitel 2

högskolan

Högskoleutredningens tidigare undersökningar2.1

ingårutredningsuppdraget enligt direktiven beskriva praxisI att
teckna bild hur lärarstödet till de studerande fak-dvs. att en av-

olika högskoleutbildningar. Vi emellertidtiskt ges inom har inte
det möjligt total kartläggning och analysbedömt göraatt ensom

undervisningen faktiskt bedrivs inom alla olika utbildning-hurav
samtliga Studieorter i den svenska högskolan i dag. Detta ärar

uppgift för den pedagogiska forskningen. Erfarenhe-närmast en
ingåendevisar detta kräver detaljanalys undervis-attterna en av

områdebara kan ske för i sänder.ningsprocessen ettsom
vårtarbetet med huvudbetänkande har vi därför begränsatI

dvs.till kartläggning undervisningstätheten antaletoss en av un-
dervisningstimmar erbjuds studenten i samtliga utbildningarsom
vid alla högskolor. kartläggning har kompletterats medDenna

frånuppgifter begränsat antal utbildningar vilka undervis-ett om
ningsformer och gruppstorlekar förekommer och vilka lärar-som

undervisningen.kategorier medverkar i Uppgifterna harsom re-
dovisats i Undervisning i högskolan undervisnings-rapporten -

Högskoleutredningen,undervisningsformer m.m.täthet, pro-
19913.jektrapport

Resultaten visar mycket skillnader i undervisningstäthetstora
både inom sektorer ochmellan utbildningar olika mellan utbild-
ningarna inom sektor. har den undervisningstätasteT.ex.samma

vårdutbildningarna gånger såde statliga fyraängruppen mer
undervisning historisk-filosofiskamycket de utbildningarna.som

Resultatet sammanfattas i följande diagram huvudbetänkan-ur
SOU 128.det 19921 s.

21. Undervisningstäthet undervisningstimmar poängDiagram inomper
utbildningsområdenolika

Humaniora

Samhällsvetenskap

Humanistiskayrkeslinjer

Lärarutbildningar

Tekniknaturvetenskap

Konstnärligautbildningar

Várdutbildningar

Undervisningstimmar poängper



fråndifferentierad följande hämtat 1992En bild diagram SOU 44mer ger s.
129 i betänkandet, skillnaderna framträderdär tydligare. Kapitel 2ännu

Undervisningstâthet ämnesgruppDiagram 22. motsv.per

Social beteendeveto
Juridik

Bonorni
Samhällsvetenskap
Humanistiskalinjer

Naturvetenskap
Gymnasielärare
Grundskollårare

Civilingenjörsulb.
Fbrskolñritldsped.

Komretekniskutb.
Konstnärligautb.

Kommunalvårdutb.
Jord skogsbruko

Statligvårdutb.
.. , .

3020O

Undervisningstimmarpoängper

våraI direktiv framhölls avvägningen mellan olika under-att
visningsformer föreläsningar, seminarier, gruppövningar, labo--
rationer av särskilt intresse i den kartläggningm.m. var av-
undervisningspraxis i högskolan förväntades Vi begär-som av oss.
de därför in kompletterande uppgifter vilka undervis-bl.a.om
ningsformer vårförekommer i högskolan. delDennasom av en-

frånkät omfattade dock enbart begränsat antal utbildningarett
område.varje

Följande diagram visar fördelningen undervisningsformer iav
de olika utbildningar ingick i den kompletterande enkäten.som



SOUDiagram 23. 1992Undervisningsformer i olika utbildningar 44
Kapitel 2

Historia
Tyska
Polska

ADB V74 ,
Psykologlinjen zøaemø

Förvaltningsiinjen Öis
Juristlinjen á

Ãmneslårarlinjen
Förskollårariinjen .I

Hälso sjukvårdslinjen Z fåo
Läkariinjen Zr/J/Ac

Maskiningenjörslinjen
Livsmedelsindustrilinjen

Processindustrilinjen
Maskintekniklinjen

Biologi Wx

O 10 20 30
Undervisningstimmar poängper

FöreläsninglektionI ÖvningIaborationu
Seminariumgruppundervisning Handledningpraktik

Flertalet de redovisade utbildningarna karakteriseras attav av
föreläsningar och lektioner hälftenutgör eller undervis-mer av
ningen. Det gäller bl.a. humaniora och samhällsvetenskap, där de
läraraktiva undervisningsformerna utgör andelstoren av un-
dervisningen. De studentaktiva åter-undervisningsformernamer

årskurserfinns främst i nivåereller högre i ämnetsenare en-
genomgåendetendens för mångaövrigt är i utbildningar.som

Även vi inte slådet är meningsfullt söka fasttror att attom
allmängiltiga riktlinjer för hur lärarstödet bör utformas, vill vi lik-

i huvudbetänkandet framhålla lärarinsatserna, vil-attsom oavsett
ken benämning de har, alltid stödjaskall och främja studenternas

utgångspunktaktivitet. Med denna vi det principielltegen anser
önskvärt studenterna i större utsträckning än vadatt oftasom nu
sker introduceras i vad vi skulle vilja kalla seminariekultur.en

stårTermen dåseminarium för alla undervisningsformer där
dialogen, det rationella samtalet mellan studenter och lärare och-
mellan studenterna inbördes är det väsentliga momentet.-Ännu väg stödja studenternas inlärningsaktivitetatten egen
kan utveckla individcentrerade formeratt lärarstöd ivara mer av
analogi med det engelska universitetssystemets tutorials. Vi tror

större insatser handledning,att individuellt eller i kom-av grupp,
bli nödvändighet i denatt svenska högskolan i takt medmer en

den ökande tonvikten kvalitet och resultat.



någraresursanvändningenKartläggning 19922.2 SOU 44av -
universitetLundsfallstudier vid Kapitel 2

Syfte och metod2.2.1

och under-Våra undervisningsvolymundersökningartidigare av
skillnadernavilka degenerella datavisningsformer storaavgav

framgår. utredningenEmellertid önskadeutbildningarmellan
några till grundut-också beskrivningarkonkreta resursernaav

har därförtill. Vianvändsvad dessabildning och genom-resurser
resursanvändningen inågra kartläggaförfallstudierfört att

vilkasökt analysera avsätt-härvid bl.a.grundutbildningen. Vi har
ändamål.nivåer Vidaretill vilkaolika ochgjortsningar som

syfte ochutbildningensbeskrivningfallstudiernaomfattar aven
uppgifterstuderandedata,mål, organisation, vissainstitutionella

undervisningsformerochundervisningstäthetnuvarande samtom
kring konsekven-utbildningsansvarigasdeslutligen resonemang

förändrade resurser.serna av
utförligare iredovisasFallstudiema separat rapporten -

Några fallstu-används de tillvadGrundutbildningens resurser -
från Högskoleutredningen,199192.universitetLundsdier pro-

sammanfattning19921. det följandeIjektrapport upp-ges aven
och resultaten.läggningen

Undersökningspopulation0

så mångautgångspunkt varitfallstudier harvaletför ut-En attav
Vidarebildningsområden representerade.möjligt borde varasom

ingårså utbildningar med högastudieniurvalet gjortshar att re-
låga kostnader.genomsnittligaspektive

främst grunduniversitetgenomförts vid LundsharStudien
utbildningsområden finnsutredningen aktuellasamtliga förattav

ingårvårdhögskolorna inte iuniversitetetvidrepresenterade
fråga. ekonomiskaunderlättas deni denna Dessutomuppdraget

uttaxeringsprinciper, bud-i organisation,skillnaderstudien attav
någonvisat intekontroll harelimineras. Engetmodeller attetc av

låga capita-kostnader iellermarkant högautbildningarna har per
UHÅförhållande capita-kostnaden förredovisadetill den perav

enheter i landet.andra
åtta och har valtsutbildningar ämnenFöljande ut.

GrundskollärarlinjenUtbildningslinjer
Juristlinjen
Läkarlinjen
Maskintekniklinjen

BiologiAmnen
Engelska
Företagsekonomi
Historia



Dessutom gjordes parallellstudie gällervad grundskollärar- SOU 1992 44en
linjen vid Göteborgs universitet. Kapitel 2

Arbetsmetod0

få så fyllig korrektFör och beskrivning möjligt valdeatt en som
bådeutredningen använda tillgängligt skriftligt material ochatt

någon någraintervjua eller ansvariga inom varje utbildning.att
Intervjuerna, omfattade 2 timmar vardera, genomfördessom ca
under januari och februari 1992. Referaten har sedan granskats av
de intervjuats.personer som

2.2.2 beräkningarEkonomiska i fallstudierna

Vi har intevalt studera capita-kostnaderna resurstill-att utanper
delningen capita. Skälen härför dels det inte existerarär attper
någon enhetlig, jämförbar och säker kostnadsuppföljning, dels att

både ämnesnivå.vi vill jämföra tilldelningen linje och Detta
går för närvarande inte i den redovisninggöra capita-att av per
kostnader regelmässigt igörs verksamhetsberättelserna. Yt-som
terligare skäl de kostnadsuppgifternaär för linjerett att senaste

från alltså våroch 199091ämnesgrupper och enligtär mening ett
år för gamla. Budgeten för 199192 baseradär budgetproposi-

således högskoleområdet.tionen 1991 och den aktuella förmest
genomgåendekartläggningenI har följande begrepp använts

Sektorsanslag det belopp har tilldelats ämnelinjeettsom
någrasektorsanslaget respektive LIF-anslaget utan ut-ur

taxeringar.
Styrelsegemensamma kostnader medel har avsattssom ur

ändamålanslagen för de är för hela uni-som gemensamma
versitetet.
Områdestilldelning återstårtilldelningär den till fakul-som
tetenområdet då medlen till styrelsegemensamma kostnader

frånhar räknats sektorsanslaget.
Områdeskostnader medelde har fördelats till än-anger som
damål fakultetenområdet.är för helasom gemensamma

områden.Lunds universitet indelatär i nio
Linjetilldelning det totala tilldelade beloppet till linjenlmot-

område från-svarande när uttaxeringar till och styrelse har
räknats.
Linjegemensamma kostnader finns vissa linjer och är av-

ändamålsättning för är för hela linjensom gemensamma
institutionsnivåoch ligger över under fakultetssom men

områdesnivå.



1992belopp tilldelas SOU 44Institutionstilldelning slutligen detär7. som
nivåer frånräk- Kapitel 2uttaxeringar till andraallainstitutionen när

nats.

vil-studerats har angivits dels tillutbildning harvarjeFör som
nivå,ändamål på respektive dels hurka avsätts stora re-resurser

utbildningens andelden undersöktatotalt avsätts samtsurser som
dessa kostnader.av

utifrån fastställdaLunds universitetsBeräkningarna har skett
fakultetområde finns de tillgängliga199192. varjebudget för För

institutionsnivå. det gällertill och med Närmedlen fördelade ner
från LIF-anslaget till styrelseni-sektorsanslagen ochuttaxeringar

vå framgår särskilt beslut. bör det nämnasdessa Här attettav
budgetåret budgetå-det199091 förstauniversitetsstyrelsen inför

treåriga 6 %perioden fastställde denna uttaxering tilli denret
från 199192 varierar uttaxering-budgeten förvardera anslaget. I

frånnågonnågra %. för-de beslutade 6 Dettationdelarmeden
påverkar anslagenoch prisomräkningarnaklaras löne-attav

olika sätt.
uttaxeringarna and-fall angivits i budgeten hurde det harI

nivåer linjemotsvarande har dessabelastat respektivehar upp-ra
områdestill-linjensämnets andel iför beräknagifter använts att

någon inte angivits harfall finansiering hardelningen. I de ut-
proportionellt linjensämnets totalataxeringarna fördelats mot

tilldelning.

2.2.3 Tilldelade resurser

beskrivning resurstilldelningendet följande översiktligI avges en
i de studerade utbildningarna. detal-och resursanvändningen Mer

återfinnsuppgifter i bilagajerade

på områdes-Avsättningar till kostnader styrelse-,0 gemensamma
linjenivåsamt

nedanstående tilldelningen itabell redovisas kronor studentI per
tillhandahållen årsstudieplats sektorsnivådvs. respektiveper

framgårinstitutionsnivå. fallbeskrivning tillAv respektive vilka
ändamål nivå.respektive Utbildningarna harmedel har avsatts

tilldelningen studeranderangordnats efter storlek sek-per
torsnivå.
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Tabell 21. Tilldelade årsstudieplats 199192resurser per SOU 1992; 44
Kapitel 2

Utbildning Tilldelningstud till insttilldProcent
sektors- institutions- sektorsnivå
nivå nivå

Låkarlinjen 80 390 65 040 81
Biologi 51 190 44 360 87
Maskinteknik 42 570 35 270 83
Grundskollärarlinjen 39 010 21 410 5563
Engelska 20 360 15 120 74
Företagsekonomi 15 450 11 840 77
Historia 14 040 10 430 74
Juristlinjen 13 190 27011 85

55 % är den procentuella andelen med hänsyn till praktik-tagen att
ingårkostnader i sektorsanslaget. Rensas praktikkostnaderna frånbort

sektorsanslaget blir institutionsandelen 63 %.

fårGenerellt de institutionersett är verksamma utbild-som
ningar behållamed hög tilldelning större andel de tilldeladeen av

frånmedlen sektorsanslaget deän är verksamma utbild-som
ningar med lägre tilldelning. Undantagen är juristlinjen och
grundskollärarlinjen.

får,Juristlinjen det denär utbildningtrots haratt den läg-som
påtilldelningen sektorsnivå, behållasta den näst största andelen

institutionsnivå.medlen till En orsakerna kan fa-av attav vara
kulteten utgör enda institution varför kostnaderna för ledningen
och kansli har minimerats.

Grundskollärarlinjen har den största observerade avsättningen
25,3 områdesnivån.% till Främsta orsaken till detta är kostna-
derna för kansli- och ledningsorganisation lärarutbildningar-av
na.

Att de humanistiska utbildningarna har näst lägst institutions-
tilldelning kan till del förklaras destor avsättningar tillstoraav
universitetsbiblioteket sker inom denna fakultet.som

Tilldelningplats prestationsgrad undervisningstäthet0 - -

följandeI tabell utbildningarnaär rangordnade efter storleken
institutionstilldelningen dvs. den del räknatav resurserna per-tillhandahållen årsstudieplats står till institutionernas dispo-som-
sition efter avsättning till ändamål på nivåergemensamma ovan-
för institutionen.

I tabellen produktivitetsmåttäven ett uttrycktanges som an-
helårsprestationertalet förhållandei till årsstu-antalet utnyttjade

dieplatser i respektive helårsprestationutbildning. En år den
studieprestation dvs. 40 poäng student normalt förut-som en- -

läsår.sätts klara under Antalet helårsprestationerett framräk-av



1992 44SOUutbild-studenternaantalet poängtotaladetatt somgenomnas
Kapitel 240.meddividerasklaratningen av

undervisningsäthetprestationer,22. Resurser,Tabell

UndervisningstimveckaHelårs-Institutions-Utbildning
Max.Min. Genom-prestjtilldelning i

åpl snittkr.stud utn

1893%04065Låkarlinjen
1794% 1136044Biologi

191294%27035Maskinteknik
15691%21 412Grundskollärarlinjen
762%12015Engelska

8776%84011Företagsekonomi
8484%27011Juristlinjen

8367%43010Historia

årsstudieplatser ärdå tilldeladeantaletnågot missvisandeärBeloppet
kompense-Dettaverkliga utbudet.förhållande till detlågt beräknat iför

beloppetreellaberäkning dettilldelningplats. Enhögremed avenras institutionstill-sannoliktårsstudieglatsskulletillhandah llen ge enper
rsstudieplats.11 000 kr.kringdelning per

tim. vecka.12terminenförstaUnder perges

med-litet förgivetvis förutbildningar ärstuderade attAntalet
börstuderatvi harutbildningarnågon degeneralisering. Förge
till-sambandet mellansjälvklaradetförutomdet observeras att,

timvecka, ock-detantalmätt iundervisningstäthetdelning och
prestationsgradtilldelning ochsamband mellanvisstfinns ett

årsstudieplats.helårsprestationerutnyttjadmätt i procent

fallstudier-naSammanfattning2.2.4 av

Grundskollärarlinjen0

lin-utbildningsåtagande ochomfattande,ärGrundskollärarlinjens
karakterise-målsättning. Utbildningenambitiösmycketjen har en

kräverämneskombinationer vilketolikamängd samar-ras av en
universite-inominstitutionerochnämnderflertalmellanbete ett

iinslagresurskrävandeingår ochväsentligtPraktiken etttet. som
skolor,antalmedsamverkaninnefattaroch ett stortutbildningen
Dennakringliggande kommuner.ochvid skolornahandledare
till be-lederfrån många utbildningsanordnareolikamedverkan

sektorsansla-belastarinsatser,administrativaspeciellahov somav
get.

institu-också lärarhögskolansflertaletbörDet attnoteras av
budgetenvarför totalaforskningsöverbyggnad, dentioner saknar

frånmånnågonoch igrundutbildningförbaseras resurser
fortbildningsuppdrag.
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Stor mål,vikt läggs vid de omfattar personlig utveckling SOU 1992 44som
förhållningssättoch bearbetning till lärande och till andra Kapitel 2av

Sådana målmänniskor. inte uppnåär möjliga enbartatt genom
litteraturstudier kräver undervisningutan och handledning,en

förebilder, återkoppling,intensiv träning, och möjlighetersom ger
till kommunikation.

Undervisningsvolymen årenhar de nivåminskat tillsenaste en
bedömer omöjlig sänka ytterligare.som man attnu som

Sammanfattningsvis de utbildningsansvariga ianser att man
dag med viss ansträngning och god vilja målkan uppfylla sina in-

nuvarande En ökning skulle skapa möjligheterom resursramar.
höja kvaliteten, speciellt vadatt internationalisering, didak-avser

tisk förmågamedvetenhet och till kritisk analys. En minskning av
fullständigt utesluten.resurserna anses som

Juristutbildningen0

Lagstiftning och rättstillämpning genomgåri samhället för närva-
rande förändringar. Râttsreglernastora har ökat i omfattning; la-

har ändrat karaktär till k allmänna lagrum.garna Hela rättsvä-s
sendet blir i snabb takt alltmer internationellt inriktat och bero-
ende andra länders lagstiftning.av

Detta leder till imperativt kravett utveckling och förnyelse
målen för den grundläggande juristutbildningen. Juridikenav kan

inte längre betraktas läsämne måletmedett studenter-som att
skall lära sig hela det rättsliga regelsystemet. måstel ställetna ut-

bildningen koncentreras metodträning, färdigheter i tolkaatt
och lösa problem och kommunikationsförmåga.

fårDetta konsekvenser för uppläggningen undervisning ochav
examination. Det antalet studenter istora storföreläsningar, lek-
tioner och seminarier detgör för närvarande inte möjligt för-att
verkliga målsättningarna.de nya

Undervisningen bör ske i mindre tillåter aktivgrupper som en
inlärning och dialog slags juridiska laborationer.ett Redan har-
sådana former Nuvarandeutprovats. har emellertidresurser en-

tillåtitdast försöksverksamhet i liten skala. De 9 000-10 000ca
kronor årstudent och hittills efter avsättningar tillper insti-som
tutionsgemensamma ändamål disponerats räcker till 5-6 timmars
undervisning vecka. påpekarInstitutionen förnyelsenper att om

arbetsformerna ocksåoch därmedav examinationsformerna- -skall kunna måsterealiseras utökas kraftigt. Ettresurserna spe-
ciellt skäl för utökning ocksåbetonas är detav resurserna som
växande behovet internationell inriktning innehållet iav ut-av
bildningen. Detta kräver undervisning i kulturkunskap gärna-

studieresor eller undervisning delvis förlagdgenom utomlands -
träning i främmande språk.samt



1992 44SOUunderlektorerhuvudsakiundervisningengenomförsdagI av
från 2Kapitelmedverkanomfattandeåren ganskaoch medinledandede en

flertaletåren. innebäravslutande Detta attdeunderprofessorer
kostnadskrävande.ganskalärartimmar är

allvarligt hotbetraktas motettreduktionEn somresursernaav
uppehålla kvalitet irimligårens ansträngningarde att ensenaste

juristutbildningen.

Läkarlinjen0

till läkarexa-lederstudier,terminers11omfattarLäkarlinjen som
måna-21dessutomerhålla läkarlegitimation krävsFör attmen.

sjukvården. UtbildningeninomAT-tjänstgörings.k.ders genom-
Malmö.Lund ochiinstitutioner70-talvidförs ett

kun-med kravställdahögtMålen läkarutbildningen ärför
mångfald fär-skiftandesåväl djupbreddmed samtskaper ensom

skallstudenteninriktadutbildningenär attdigheter. Dessutom
såvälförhållningssätt tillsittochsjälvkännedomsin egetutveckla

handle-kontakt mednärakräverkollegor. Dettapatienter ensom
områden.skildainomdare

undervisningobligatoriskmycketStudiegången medbundenär
examination.föromfattandetjänstgöringoch systemsamt ett

medpågår utvecklingsarbeteintensivtnärvarandeFör ett en
kommunikationsfär-grad betonari högreutbildningsplan somny

kunskapsområden, krä-etik Dettaintegrationdigheter, m.m.av
föreläs-färremedundervisningsformerandraman,menarver,

inlärning.aktivformerochningar gynnarsomavmer
närvarande främstskulle förökningeventuellEn resursernaav

förlängningenoch iutvecklingsarbetetfortsattatill detanvändas
utbildningen.inomvalfrihettill ökad

tillgång lä-gällerspeciellt vadminskningEn resurserna,av
och krävautvecklingsarbetetskulle bromsarartid, en nytror man

Eventuelltexaminationsformer.ochundervisnings-översyn av
Detantalet lärare.minskaockså fickleda tillskulle det att man
all-grundresurskrävandelärartiden ärunderstryks enavatt

lönenivå.högmänt sett

Maskintekniklinjen0

civilingen-leder tilloch180omfattar poängMaskintekniklinjen
of-examensarbetemedavslutasUtbildningenjörsexamen. ett som

på företag.utförs ettta
ochmatematiskagrundläggandemedUtbildningen na-startar

utsträckning in-ökaddärefter iblirochturvetenskapliga ämnen
finns visstDettekniska ämnen.tillämpade utrymmeriktad mot

också icke-tekniska ämnen.väljaför studenterna att
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Utbildningen institutionerna inom sektionen för SOU 1992ges av 44ma-
skinteknik till vissa delar vid sektionen församt teknisk fysik Kapitel 2re-
spektive elektronik och datateknik.

Målet för utbildningen är studenterna skall bredaatt och
stabila ocksåbaskunskaper förståelse för teknikens rela-men en
tion till andra företeelser ekonomi, miljö, människor. Isom ut-

mål ingårbildningens också utveckla studenterna tillatt själv-att
påverkaständigt kunna den tekniska utvecklingen insatt i ett sam-

hälleligt perspektiv.
Antalet undervisningstimmar vecka under de s.k. läsperio-per

derna mycketär högt. I likhet med flera andra civilingenjörslinjer
strävar efter minska antalet undervisningstimmaratt förman nu

någon måni frigöra lärarresurser underhålltillatt kurserna.av
Dock kräver den högt prioriterade fârdighetstråningen undervis-
ningsformer med arbete utförs studenterna labora-t.ex.som av -
tioner, övningar och seminarier. Utbildningen är vidare mycket
utrustningskrävande. Eftersläpningen områdetdet kan för när-
varande endast kompenseras frånsubvention forskningengenom
och donationer. behövsHärexterna enligt de utbildningsansvariga
kraftiga förstärkningar. För undervisningens genomförande krävs

frånmedverkan assistenter och teknisk personal.
En ökning skulle innebära kundeav attresurserna rustaman

den materiella sidan underhållklara kursernasamtupp av av
behöva minska det direktautan lärarstödet.att En minskning av

sannolikt leda till uppsägning personal.resurserna uppges av

Biologi0

Biologi bådekan studeras särskild inriktning inomsom en mate-
matisk-naturvetenskapliga utbildningslinjen friståendeoch som
kurser. Linjen erbjuder mycket utbud valfriaett fördjup-stort av
ningskurser fr.o.m. studieåret.det tredje Linjestudierna avslutas
med omfattande examensarbete.ett

Utbildningen frånadministreras biologiska institutionen, men
samtliga undervisande lärare är lektorer och anställda vid olika
ämnesinstitutioner, också bedriver forskarutbildning ochsom
forskning. En viss subvention frångrundutbildningen görs des-av

fråninstitutioner deras anslag till forskning.sa
Biologi klassificeras laborativt ämne. Efterett avsättningarsom

nivåer återstårtill olika 38 000 kronor årstudent och förca per
Påundervisningen. åkgrundkurserna 1 och 2 är utbildningen

schemalagd 20-25 timmar vecka. Antalet undervisningstim-per
minskar successivt för varje termin.mar

Resurserna bedöms relativt välbalanserade förhållandeivara
till uppnå.vad vill En viss ökning skulle innebära grund-man att
utbildningen blev helt självfinansierande och inte behövde dra



också 1992 44då SOUkunna utö-skulleforskning. Manförnytta resursernaav
2Kapitelkurser.eftersöktanybörjarplatserantaletka

minskahandi förstaskulleminskningeventuellVid manen
kursutbudet.ibredden

Engelska0

friståendeÄmnet kurser,huvudsakligenerbjudsengelska som
Målenutbildningslinjer.ingåockså vissa allmännaikan om-men

språket, utveckling ochhistoria,desskunskaperdelsfattar om
samhälls-ochkulturengelsktalande ländernasdestruktur, samt

språket, skriva,läsa,kunnadvs.iförhållanden, färdigheterdels att
förstå engelska.tala och

och hargrundutbildningenförinstitutionenEngelska ansvarar
omfattandeforskarutbildningoch externforskningförutom en

kontaktverksamhet.
studenternasmåste tillmed hänsynutformasUndervisningen

fåsig trä-Studenterna väntarförväntningar.och attförkunskaper
önskemål Ökadespråket framför oftaochanvändaning i omatt

måstefrån Samtidigtsida.institutionensavseendei dettainsatser
under-kvalitativa kraventillgodose deemellertid attinstitutionen

nuvarandepå grund.vetenskaplig Denvilaskallvisningen resurs-
färdighetsmålenkunskapsmålensåvälnivån tillleda att somanses

i kläm.riskerar kommaatt
återstårnivåer 000-10 0008knapptolikaavsättningarEfter

inne-år undervisning. Dettalärarleddförochstudentkronor per
bedömerInstitutioneni veckan.undervisningstimmar attbår 7ca
bakgrundnuvarande% ökning25 motdet behövs avresurserav

institutio-lättillfälligtutvecklingsprojekterfarenheter ett somav
ökadedisponera resurser.nen

kunnaskulleökningeventuell tVid man exresursernaaven
nivågrup-tutorverksamhet,mindreträning iaktivinföra grupper,

för-med olikaförlärarinsatsenoptimerapering för att grupper
examinationsformer.annorlundakunskaper samt

till flerskulle leda stu-minskningEn trorresurserna manav
studier.avbrutnameddiemisslyckanden

Företagsekonomi0

Ämnet både flera utbild-inomstuderaskanföretagsekonomi
företags-fristående förInstitutionenkurser.ningslinjer och som

genomför under-fakultetensamhällsvetenskapligaekonomi inom
examination.visning och

kvalifi-studenternainriktadGrundutbildningen är att enge
liktydigt med snävintedockyrkesförberedelse. Detta ärcerad en

problemlös-iträningbetonavillSnarareyrkesinriktning. attman
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ning, analys och kritisk granskning intar central plats i utbild- SOU 1992 44en
ningen. förutsätter metodskolning,Detta kräver träning i Kapitel 2en som
både praktiska arbetsmetoder t.ex. datasökning och färdigheter

argumentation och analys. Genom aktivt utvecklingsarbe-ettsom
har prövat sig fram till arbetsformer underlättar den-te man som
träning. Emellertid dessaär ganska resurskrävande. Nuvarandena

tillanslag räcker erbjuda 7-8student timmars undervisningatt en
vecka.per

Från önskemålinstitutionen framförs ökningom en av resur-
då%.med 50 skulleMan kunna arbeta med datortill-t.ex.serna

åtgärderlämpningar, praktikfall, spel olika föroch träna ochatt
examinera muntligaden och skriftliga analys- framställnings-och
förmågan. Därigenom skulle institutionen kunna höja kvaliteten

såväl undervisningen studenternas prestationer.som
sådanaminskningEn skulle omöjliggöra kvali-av resurserna

åtgärder.tetshöjande

Historia0

nivåer frånI historiaämnet undervisning alla 20 till 80ges
poäng forskarutbildning. Merparten undervisningensamt av ges

fristående kurser historiska institutionen. Kurserna byggersom av
på varandra.

målen ingårI för historieundervisningen studenterna skallatt
erhållalära sig ganska omfattande stoff, de skall och kunnaett

använda gedigna kunskaper, vilar vetenskaplig grund.som
påbörjatMan har planeringsarbete för öka antalet forsk-ett att

ningsområden från På såvilka kunskaperna hämtas. vis skulle
efterfrågad innehållsligkunna till större valfri-man svara upp en

het i ocksåstudierna. ökadI utsträckning har ambitionen attman
låta förmågastudenterna sinträna analysera,att argumentera, att
kritiskt granska källmaterial och tolkningar.göra

också fårInstitutionen lägger vikt vid studenterna möjlighetatt
såvälbearbeta sin kunskap, själva formulera sig muntligtatt att

skriftligt kring det historiska materialet.som
För så smånärvarande är för undervisningen attresurserna

högst kan erbjuda studenterna 4-5 timmars undervisningman per
nivånvecka 41-60 till ochpoäng med mindre drygtännu 3-

timmar vecka. För kunskapsinhämtandet förlitar sigper man
studenternas självstudier. För färdighetsträningen anser man
emellertid det behövs andra undervisningsformer. Studenternaatt
behöver träning i mindre under handledning lärare,grupper av

bakgrund sina ämneskunskaper kan stödja studentenmotsom av
och utveckla tänkandet associationer och andragenom nya per-
spektiv.

För detta behövs enligt institutionens uppfattning resursför-en
stärkning. Man dock det inte främst är antalet timmarattmenar



1992SOU 44undervisningenförformenbehöver öka,student attutansomper
2KapitelTotaltmindrei riktningförändrasskulle behöva mot grupper.

ökadeemellertid dettakräver resurser.
insnäv-leda till ytterligareskulleminskningEn av resurserna

innehållsåväl färdighetsträning.ning somav

grundutbildningen vidKostnadsanalys2.3 av
universitetUppsala

höstterminen 1991genomfördesuniversitetVid Uppsala ut-en
friståendeoch kur-för vissa linjeravseende kostnadernaredning

på AGUSTA-grup-den s.k.gjordes uppdragUtredningen avser.
anslagstilldelningenförutreda formernauppgift är attpen, vars

och anslagssystemuniversitet i detvid Uppsala styr- somnya
redovisats iUtredningen har199394.skall gälla fr.o.m. rapporten

båUppsala universitetgrundutbildningen vidKostnadsanalys av
delarHjertsén. följande refereras9091 författad I detEwa avav

rapporten.
från tilldeladebud-redovisasprojektetI rapporten resurserna

tillhandahållenårsstudieplats respektivemedelgeterade ut-per
ändamål inomnyttjad, medel tilldels inklusive gemensamma

på institutionsnivå olika kost-fördeladeuniversitetet, dels
också undervisningstäthetenredovisasnadsslag. I rapporten

undervisningsfor-veckotimmar student med fördelningper
finns i högskoleutredningensdvs. uppgifterde ävenmer som

uppskattningarmaterial. grovaUppgifterna bygger delvis -
fördelning kost-gäller institutionskostnadernasnär dett.ex.

undervis-nadsslag bl.a. uppdelningen lärarlönekostnadernaav
kursutveckling.examination ochning, laborationer,

frånskriftligt underlag konsisto-Utredningen använde sig av
universitetsstyrelsens 199091 de oli-riets verksamhetsplan samt

199091.ka styrelsernasnåmndernas verksamhetsplaner för Dess-
intervjuer med ansvariga för detgenomfördesutom personer ur-

val utbildningar gjort.av man
199091redovisas totala anslagstilldelningenI denrapporten

för de gjorts förgrundutbildning avsättningarsamt som gemen-
ändamåländamål konsistorienivå för olikasamtsamma

sektorsnivå. principerna för resursfördelningVidare redovisas
de olika verksamhetsplan.de avspeglas i sektorernassom

vår beskriv-Av jämförande intresse för diskussionstörst är
jämföras fall-ningen urval utbildningar. Dessa kan medettav av

frånstudierna universitet. följande tabell, där viLunds Av sam-
uppgifter redovisas i Uppsalaundersökningen,manställt de som

framgår friståendevilka linjer och kurser valts, kostnaderna,som
årsstudieplatser, genomsnittligaantal utnyttjandegrad och det an-

talet timmarvecka erbjuds enskilde studenten.densom



frånTabell 22. Uppgifter hämtade utbildningarurval vidett Uppsala SOU 1992;av 44
universitet Kapitel 2

Utbildning Antal Kostnad Kostnad Antal Antal TimUtnytt-
poäng tillhanda- utnyttjad tillhan-utnytt-jande- vecka

hållna åplkkr dahåll-jade grad ge-
åplkkr na nom-

snitt

Tekniksektorn
Dataveten-
skaplig linje 160 30,5 36,4 240 201 84 % 13
Teknisk fysik-
linjen 180 37,7 43,0 540 473 87,5 % 20

AES-sektorn
Juristlinjen 180 10,5 11,4 345l 1 238 92 % 5
Psykolog-
linjen 200 26,4 31,4 150 126 84 % 8

Undervis-
rzjngssektornl
Amneslärar-
linjen nya 160- 39,1 60,7 126 81 64 % 10

200
Grundskol-
lärarlinj 1-7 140 40,3 61,6 240 157 65 % 10

Vårdsekzorn
Apotekar-
linjen 160 34,1 40,3 335 283 84,5 % 17
Receptarie-
linjen 80 26,4 27,7 175 167 95,5 % 18
Läkarlinjen 220 76,2 87,0 605 530 87,5 % 20

Kulturinformationssektorn
Religionsve-
tenskaplig 140
linje 160 21,0 33,6 712 445 62,5 % 8
Slaviska
språk 20,8 15,6 106 144 133 % 8
Tyska 11,0 11,2 115 111 96% 12

1 Såväl ämneslärarlinjen sågrundskollärarlinjen är deattsom nya un-verksamhetsåretder 199091 ännu lågafullt utbyggda. Den ut-var
såledesnyttjandegraden kan delvis förklaras härav.

2 Utnyttjandegraden 133 % visar kraftigt överintag.ett

innehåller också någraRapporten jämförelser beträffande un-
dervisningsformer, lärarkostnader, examinationsformer, kostnader
för återgerTA-personal driftskostnader. Vi delar dessasamt av
iakttagelser.

Undervisningsformer°

De undervisningsformer tagits med föreläsningar,är lektio-som
seminarier, laborationer, gruppövningarindividuell handled-ner,

ning andra undervisningsformer. Lektioner kansamt i olikages
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1992 44SOUefter hurindelning gjorts ävenvarför storagruppstorlekar un-en
Kapitel 2är.dervisningsgrupperna

hålla iviktigtdetundervisningsformer ärjämför attNär man
hällerkanskeinnebärvissa falliföreläsningar attminnet att man

andra fall ärdet imedan200-300 studenter,förföreläsningar ca
lektionergällerdetstudenter. Närfråga för 50föreläsningarom
blirundervisningsformerandraochseminarierlaborationer anta-
Iblandpopulationen är.helahurberoende ut-let storavgrupper

såledesmåsteManlektionsgrupp.populationenhelagörs enav
undervis-myckethurstorlek förpopulationenstillkänna att veta

...läggsningstimmar ut.som
under-har minstjuristutbildningenklartJämförelsen visar att

elevantalet större änärDärtill kommerstudent.visning attper
många studenter,föreläsningar förinnebärvilketövriga linjer,för

lektionsunder-vid40 studenterängruppstorlektsamt meren
tek-finns vidMånga studentundervisningstimmarvisning. per

läkarlinjen.och vidnisk-fysiklinjen
linjerna,undersöktadefleraförekommerLaborationer av

läkar-psykologlinjen,fysiklinjen,teknisklinjen,datavetenskapliga
vanligt labo-receptarielinjen. Det ärochapotekarlinjen attlinjen,

såsom ellerdatorerutrustning,speciellkräverrationerna typ av
m.m.. Vidmätinstrumentmikroskop,utrustningtekniskannan

småindelade i mycketstudenternalaborationerna är grupper.
iflera dagarkanskeMånga hel dag ellerlaborationer tar an-en

språk.
lärar-inomundervisningsform förekommerPraktik är somen

dåmycket kostsam,ochutsträckning ärutbildningarna i hög som
Även vanligläkarlinjen praktikinom ärriktad.individuelltden är

Psykologlin-journalskrivanderonder,deltagande iformi m.m.av
psykologernaockså de blivandepraktiktjänstgöring, därharjen

får förnågon ersättningpsykolog,legitimeradhosarbetar som
handledning studenten.av

studierektorer ärundervisningsformer meddiskuterarNär man
önskemål bedrivakunnaframförvanligtdet attatt un-omman

lektionergruppstorlek vid ärVanligmindredervisning i grupper.
många studierektorerupplevs20-30 studenter. Detta som enav

Språkämnena gruppstorlekbetonarför t.ex. attstor engrupp.
språkfärdighetsträning,omöjlig vidstudenterfler 15än omvore

resultat.den skall ge
undervisningskostnad ärbidra till lägrekanfaktorEn ensom

friståendelinjer ochsamläsning mellan olikatillmöjligheterna
varitinslag samläsninglinjerna harde undersöktakurser. För av

obetydliga.
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Kapitel 2

Även för fleramängd undervisning olika utbild-om samma ges
ändåundervisningskostnaden variera. Skillnadernaningar, kan

uppstå följandekan bl.a. anledningarav
lönenivå fakultetsområdenskillnad i mellan olika-

undervisningen utförs billiga lärare, doktorandert.ex.av-
och assistenter
undervisningen utförs dyra lärare, disputerade lä-t.ex.av-

eller professorerrare
skillnader i undervisningsskyldighet hos lärarna.-

Examinationsformer0

Angående examinationsformerna visar undersökningen det äratt
vanligt skriftligamed majoritet de kurser före-prov en av som
kommer i utredning.denna

Även såledesskriftliga vanligt förekommandeärom prov en
examinationsform, innebär detta inte examinationen alltid kos-att

lika mycket. illustrera detta kan jämföraFör teknisktar att man
årfysiklinjen 12 3-5med korta kurser varjepoäng och ju-ca om

ristlinjen med totalt under hela utbildningen 14 obligatoriska kur-
då10-12 inserpoäng. Man examinationskostnadenattser om

också många småtentaminaär beroende hur flerJuav som ges.
gårkurser skriftlig destomed tid för rättning,tentamen, mer

skrivningskonstruktion administration kringoch skrivningshante-
fåringen. Med studenter skall examineras kursersom om

många poäng bör examinationskostnaden lägre. Man kanvara
också fårlägga märke till kursernas omfattning i poäng bety-att

Mångadelse för studerandestatistiken för linje. korta kurseren
fåtalresultatrapportering till Updok-systemet medan ettger mer

långa kurser betyder in resultat sällan.att rapporterarman mera
helårsprestationer.kan avspegla sigDetta i den statistik visarsom

påtalades frånfaktumDetta bl.a. psykologlinjen med kurser om
10-20 poäng.

skriftligaFörutom tentamina förekommer PM-skrivande, exa-
minatorier, muntliga tentamina Laborationer innebär i sigm.m.
också form examination, där det gäller för studenten atten av

från fålaborationen skriftligt eller muntligt förrapportera att
kursen godkänd.

många någonEn examination avslutar linjer ärtyp av som
form skriftligt examensarbete omfattande 10-20 poäng. Förav
vissa gäller examensarbetet skall utföras student,att av en ensam
för andra arbetet igörs 2-3 studenter. Examensarbe-grupper om

examinationsform,är kräver mycket i formtet en som resurser av
individuell såhandledning. Däremot examensarbetet inteär un-
dervisningskrävande. Det kräver emellertid handledaren helaatt



tiden följer arbetet och kommer med kreativa och kon- SOU 1992 44upp noga
struktiva synpunkter. Kapitel 2

Kostnader för teknisk och administrativ personal0

För alla linjer krävs viss administration i form sekreterare,en av
studievägledare kanDet tyckas naturligt linje där ba-attm.m. en

också fårinstitution inblandadär lägre administrationskost-ra en
nad. Möjligheterna till samordning blir givetvis större om samma
personal hela tiden sköter resultatrapportering och registre-t.ex.

dåring för de studenter läser linje. Om linjen harsom en
många studenter kan det dock bli nödvändigt med fler administ-

förratörer administrera hela studentpopulationen.att
mångaLinjer där institutioner inblandade,är och framför allt

där kurserna förhål-omfattar poäng varje institution, kräver
fåtallandevis administration, även endast studenterettmer om

på På sådanläser linjen. liten institution kanske det bara finnsen
får då bådesekreterare, denna alltgöra rör grundut-en men som

bildning och forskningforskarutbildning.
Administrationen ocksåför institution blir omfattandeen mer

institutionen är engagerad i flera linjeutbildningar samtidigtom
givetvis vissa samordningsvinster kan göras.som

mångaLinjer med laborativa inslag och där mycket specialut-
ocksårustning krävs har behov tekniker, instrumentmakareav

och laboratorieassistenter. Dessa iblandär för fleragemensamma
institutioner bådeoch service grundutbildning och forsk-ger

Påningforskarutbildning. BMC finns särskilda verkstädert.ex.
är för vissa institutioner.som gemensamma

Driftskostnader0

Den rörliga många hålldelen för driftskostnader upplevs som
låg. Många påpekar den rörliga delen hela tiden blivit mindreatt

förhållandei till lönedelen. institutioner,För där resurstilldel-
ningen endast omfattar rörliga medel och TA-personalens löner,

påtagligt,blir dådetta möjligheterna till utnyttja in-att t.ex.mer
frånbesparade medel lärares tjänstledigheter begränsade.är En

såledesinstitution kan inte automatiskt omvandla dessa rörliga
driftsmedel. En resursfördelning, där institutionen själv inte dis-

alla sina inskränker därmed institutionensponerar resurser,
rörelsefrihet.

För laborativa påtalatsämnen har redan de behov förelig-som
detnär gäller datorer eller teknisk utrustning i laboratorierna.ger

Denna utrustning har ibland kort avskrivningstid. Särskilt avskriv-
påningstiden datorer är mycket kort i dag. Till laboratorierna

ocksåkrävs andra medel för driften, inom farmaceutisk och me-



såsomdicinsk utbildning, förbrukningsartiklar provrör, SOU 1992 44t.ex. spe-
ciella Kapitel 2preparat m.m.

Även s.k. torra ämnen kan emellertid ha särskilda behov av
språkämnenadriftsmedel. Inom är det vanligt gört.ex. att man

Ävenspråkområdet.studieresor utomlands till inom lärarutbild-
ningarna förekommer obligatoriska utlandsresor. Vissa linjer har
också delar sin utbildning utlokaliserad till andra reli-orterav
gionsvetenskapliga institutionen med fördyringar i form av resor
och kvällstillägg för undervisningen m.m.

Avslutande kommentar0

I görs försök till analys skillnaderna mellan derapporten ett av
undersökta utbildningarna och bedömning denen av om nuva-

resursnivånrande rimlig.är de avslutandeI reflektionerna om re-
sursfördelningen i det framtida och anslagssystemet konsta-styr-

någondet behövs årsstudieplats,form basresursteras att av per
avsedd täcka kostnader hör med alla utbildning-att som samman

påDärutöver pekar antal faktorer kunnaettar. man som anses
motivera högre tilldelning vid den lokala resursfördelningen.en

Utredningen belyser väl de i dag finns till olikaresurser som
Ävenutbildningar och vad de används till. denna utredningom

inte lika litet högskoleutredningens undersökningarsom ger- -
underlag för helt entydiga slutsatser sambandet mellanom resur-

och resultat innebär den bekräftelse de iakttagelser ochser en av
erfarenheter våragjorts bl.a. i fallstudier, och tillsam-som egna

med övrigt material har den utgjort viktigt bidrag tillmans ett
våragrunden för överväganden och förslag.





Principerna för §§l§gte1l939244
resursberäkningen

måste generel-Principerna för resurstilldelning enkla,statens vara
måstedvs. tiden;förutsebara relativt konstanta dela och över

ocksåförstås, högskolorna. Kompliceradeoch helst accepteras, av
imodeller det slag användes i universitetsautomatikenav som

form inte förenliga med decentraliseratdess ursprungliga är ett
också väsentligt resurstilldel-rambudgetsystem. Det är ettatt nytt

råder någonså tveksamhetningssystem utformas det inteatt om
tilldelningen till den enskilda högskolan beräknad. Slutli-hur är

framhölls i departementspromemorian Fria univer-bör,gen som
sååtgärderna utformas de blir legitima isitet och högskolor, att

såväl lärarnas studenternas ögon.som
ingår vårt förinte i uppdrag konstrueraDet att ett system re-

surstilldelningen till högskolorna. för styrningNär ett systemnytt
emellertid viktoch resurstilldelning planeras det störstaär attav

vårtkvalitetsaspekterna samtidigt beaktas. huvudbetänkande harI
kraftigt understrukit kvaliteten i högskolans utbildning intevi att

också åtgärderfår vi föreslagit rad avseddaeftersättas; har atten
utgångspunk-någrasäkra kvaliteten. Vi vill därför redovisa deav

våralegat till grund för överväganden. Vi bygger härvidter som
på från del andra tagitbl.a. erfarenheter länder delsom aven

jfr 2.bilaga

3.1 studieplatsResurser per

detaljerade beräkningar behovet lärarstöd inomAtt göra av av
utbildningsområde möjligtvarje varken teoretiskt eller prak-är

utgå fråntiskt genomförbart. Det är nödvändigt tämligenatt gro-
schablonmässiga uppskattningar för resurstill-närva, normerna

utgångspunkt våradelningen skall fastställas. förEn övervägan-
den har därför varit kostnadsramarna för statsmakternasatt re-

persurstilldelning bör uttryckas belopp student capi-ettsom per
tal-tilldelning.

resursfördelningssystemEtt byggersom resursramar per
student blir med nödvändighet schablonartat. Det inte möjlig-ger
het hänsyn till de faktiska kostnaderna student iatt ta att ut-per

mångabildningar eller kurser med deltagare kan bli lägre iän ett
fålitet eller kurser med mycket deltagare, eller det krävsämne att

viss minsta utbildning skallresursvolym alls kunna sät-en om en
igång.tas

Automatiksystemet, tillämpades vid de filosofiska fakulte-som
1960- 1970-talen,under och byggde tilldelningterna ettav



så SOU 1992och 44antal undervisningstimmar sätt mera an-per grupp var
åverkligheten. det förutsatte Kapitel 3pedagogiska Mentill denpassat

fastställda planer regleradesidan fanns centraltandra detatt som
innebar iomfattning, och det resursbehovetundervisningens att

vid varje universitet skullevarje enskild kurs i varje prövasämne
år.myndighet varjecentralav en

låter förenasoch kontroll detta slag sig inteCentral styrning av
mindre med morgondagens decentralisera-med dagens och än --

Statens beslut resurstilldelning och dimen-de högskolesystem. om
utbildningen ske i betydligtsionering kommer över-att merav

påantaletsiktliga hittills. Detaljbesluten platser oli-äntermer om
utbildningar och fördelningen kommerka attav resursernaom

sådantsjälva.fattas de enskilda högskolorna I ärett system en-av
vår bedömning capita den enda praktisktligt resursramar per an-

resursfördelningsbeslut.vändbara principen för statsmakternas
framhållas den lokala fördelningendet bör samtidigtMen att

måste tillvarje högskola hänsyn varje äm-inom ta attav resurser
måstestudenter litetoch varje kurs antalet är haäven omne --

resursnivå undervisning alls skall bedrivas. Vi villbasalen om
student vi före-därför understryka de kostnadsramaratt per som

slår i 5i det följande kapitel inte kan helt styrande för denvara
måste till faktorerlokala budgeteringen, hänsyn radta ensom

nivå. Vårainte beaktas vid resursfördelningen centralkansom
synpunkter lokala resursfördelningen redovisar vi i kapitelden

också framhålla i sinVi vill statsmakterna resurstill-ävenatt
måste frångådelning ibland den enkla capita-beräkningen,per

då fråga etablera helt utbildningdet ärt.ex. att enom ny en
sådana måstedär den inte funnits tidigare. fallI natur-ort man

frånligtvis till det redan början finns tillräcklig resursbasattse en
fråga.för utbildningen i Storleken denna resursbas är närmastav

förhandlingsfråga mellan den berörda högskolan och staten.en
frågaDels blir det här vissa utvecklingskostnader under ettom

måste ocksåinledningsskede; dels hänsyn till somligatas att ut-
måstebildningsprogram förutsätter ämnesbredd finnasen som

studentantalet litet.även ärom

3.2 Utbildningsuppdrag och tilldelningsgrunder

tillhandahållnaHittills har det i princip varit antalet studieplatser
legat till grund för resurstilldelningen, och högskolornas ut-som

bildningsuppdrag formulerats planeringsramarhar uttryck-som
i antal nybörjarplatser. avsikten styrningenNu är skallta ett att

mål-bli i huvudsak och resultatorienterad. Dessa intentioner
uttrycktes i propositionredan den formerna för högskolepoli-om
tiken frarnlades i december 1988, och formuleringarna harsom

gånger.sedan flera I departementspromemorian Friaupprepats



universitet och högskolor sammanfattas inriktningen i följande SOU 1992 44
punkter

Resurstilldelningen sådantbör ske sätt0 ett som sporrar
universitet och högskolor ständigt förbättra sin verksamhet.att

börDet därför starkt samband mellan utbildningsupp-ettvara
drag, studenttillströmning och resurstilldelning.
Universitet och högskolor skall i förväg vissa0 garanteras resur-

för grundutbildning bastilldelning, knutet till respektiveser
utbildningsuppdrag.

studieframgångarStudenternas deras val universitet0 samt av
påverkahögskola och utbildningsprogram bör resurstilldelning-

Det blir i sin avgörande för i hur hög grad universitetturen.
och högskolor kommer kunna fullgöra sina uppdrag.att
Olika årsstudieplatskostnadutbildningar har olika och längd,0
vilket variationer i tozalkostnad. Den nuvarande för-storager
delningen mellan olika universitet och högskolorav resurser

ifrågasattsoch mellan utbildningar har dock och kan behöva
ersättas Högskoleutredningens slutbetänkande kom-av en ny.

fråga.behandla dennaattmer

föreslårMot denna bakgrund promemorian högskolornasatt
utbildningsuppdrag skall såsomuttryckas i prestationstermer, det

helårsstudenterfaktiska antalet årsstudieplatser,utnyttjade anta-
helårsprestationerlet och antalet examinerade. Utbildningsupp-

draget för högskola bör enligt promemorian uttryckasen som en
kombination prestationsmått.dessaav

Utgångspunkter3.3 för resursberäkningen

fråganEftersom resurstilldelningen kommer behandlas iattom
den högskoleproposition f förbereds inom utbildningsde-som n

avstår frånvi härpartementet närmare analys de faktoreren av
kan beräkningen framgårutbildningsresurserna. Somstyrasom av

den internationella diskussionen avspeglad i aktuellav t.ex. en-
frånöversikt OECDI frånoch de exempel andra länderav som-

vi jfrredovisar bilaga 2, är formerna för resurstilldelningstatens
Ännutill högre utbildning mångaunder omprövning i länder. har

någonstansknappast funnit slutlig lösning.man en
vårDet skulle därför enligt uppfattning värdefulltvara om

under den närmaste budgetperioden någrakunde pröva olikaman
modeller för resurstilldelning formi försöksverksamhet vidav
några högskolor fakultetsområden.eller

I utredningsarbetet har vi emellertid med ledning departe-av
utgått frånmentspromemorian statsmakternas utbildningsupp-att

drag till högskolorna i första hand skall uttryckas antalettsom

1 Financing higher education. Current OECD 1990.patterns.



1992SOU 44årsstudieplatser utbildningsom-vissainomutnyttjade grupper av
3Kapitelresurstilldelningen.grund förråden ligga tillskalloch dettaatt

situation.med dagensförändring jämförtinnebärDetta storen
prestationsoriente-tilldelningen blirblir delsInnebörden att mera

valstudenternasframför alltdels ochtidigare,rad än att av--
resurstilldel-förbli styrandekommerstudieortutbildning och att

hållafår också incentivehögskolanenskilda attningen. Den ett
där bort-nuvarandetillistudenterna stortkvar systemmotsats-

fördelak-upplevassammanhang kanvissastudenter ifall somav
såväl absolut utnyttjandeprocentuellthögt stu-tigt. Ett avsom

fungerarantagninghögskolansdessutomdieplatserna tyder att
be-och studenternasväl utnyttjadeväl, lokaler är attatt m.m.

positiv.kvalitet och relevans ärutbildningensdömning av
måsteutgått från föreockså skeresurstilldelningenVi har att

budgetårets aktu-innebär detbörjan, vilketbudgetperiodens att
tilldel-årets grund förkan användasnärvarosiffror inteella som

tillgängligagrundastilldelningenstället börningen. I senast
årsstu-utnyttjaderapporterade antaletdet faktiskauppgifter om
utbild-rapporteringsrutiner skulleMed nuvarandedieplatser. Lex.

resurstilldelningen 199394för baserasochningsuppdraget
årsstudieplatser 199192. viktigtDet ärutnyttjadeantalet att

får in-framhålla val direktstudenternasinnebärdetta attatt en
på viss efter-detta sker medresurstilldelningen. Attverkan en

några jämförtväsentliga nackdelartorde inte innebärasläpning
resursför-med automatiskaförknippadeproblem ärmed de som

verksamhetsår.löpandeändringar under

Kvalitetssäkring3.4

medresultat i sambandutbildningensalltför stark betoningEn av
vår uppfattning med-enligtresurstilldelning kanuppföljning och

vårt huvudbetänkande konsta-kvalitet.för försämrad Iföra risker
resultatuppföljningenlöpandenaturligt denterade vi det är attatt

resultat genomström-kvantitativt mätbarakoncentreras t.ex.-
helårsprestationer vi framhöll samti-antaletning mätt mensom -

resultatmått måstesådant med betryg-kompletterasdigt att ett en
risker förfinns det uppenbarakvalitetskontroll. Annarsgande att

påverkas resurstilldelningen base-särskiltnegativt,kvaliteten om
redovisade resultat.ras

har högskolornasamhällsfinansierade institutionerSom ett
både användningenvad gällersjälvklart redovisningsansvar av re-

fråga kvantitativtresultatet verksamheten,och i avsurserna om
uppföljning och resultatre-kravenoch kvalitativt. ökandeDe

företeelse.internationelli högre utbildningen ärdovisning den en
följd regel-naturligSverige kan denna tendensI attavses som en

handlingsfrihet ökar.och högskolornasstyrningen minskar
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forskningenFör finns väl fungerande för kvalitets- SOU 1992 44ett system
Någonkontroll. motsvarighet för grundutbildningens del finns in- Kapitel 3

i dag. Den svenska högskolan behöver kvalitetssystemte ett
även för grundutbildningen.

måste vårKvalitetskontrollen enligt uppfattning i allt väsentligt
försak högskolorna själva. Men det samtidigtär viktigtvara en

samhället kan lita högskolorna sitt för kvali-att att tar ansvar
tetssäkringen. Vi har i huvudbetänkandet berört följande meka-
nismer för kvalitetssäkring

måsteNya kurser eller utbildningsprogram utsättas för en-
opartisk kvalitetsgranskning innan de Ett beslutstartar. om

kurs eller utbildningsprogramatt starta börett nytten ny
föregås bådedärför prövning kvaliteten utbild-av en av

innehållningens och uppläggning och institutionens kom-
och kapacitet genomföra utbildningen, ävenpetens att

vårlängre sikt. Denna prövning bör enligt uppfattning nor-
malt ske under medverkan bedömare.externaav
Examinationen är grundläggande element i kvalitetskon-ett-
trollen. Vi examinatorer bör bli normalatt externaanser en
företeelse i den svenska högskolan. förutsätterDetta sanno-

övergånglikt till sammanfattande examination störreen
utbildningsavsnitt iän dag. Vidare är det angeläget att ge-

eller samordnade utnyttjas oftare änmensamma prov nu.
måsteEn lokal utvärdering undervisningen ske kontinu-av-

erligt, inom varje högskola, under medverkan studenterav
och lärare.
Ett nationellt utvârderingssystem samordnande karaktärav-
bör påefter hand utvecklas, baserat högskolornas eget ut-
värderingsansvar.
Pedagogisk måsteutbildning högskolelärare sättas iav sy--

måsteoch de pedagogiska meriternastem, tillräckligen
tyngd vid tjänstetillsättningar m m.
Det viktigtär de utvecklingsresurser disponerasatt som av-

grundutbildningsrådHögskolans blir tillräckligt Dettastora.
har blivit viktig kvalitetsfrämjande faktor och har inne-en
burit vitalisering det pedagogiska intresset inom hög-en av
skolan.





4 Motiv för förändrade SOU 1992 44

resursnivåer

Basnivå4.1

Vår utgångspunktprincipiella all utbildningär högskoleni-att
vå, ämnesområde, skall karaktärenha självstudier medoavsett av

basnivålärarstöd. Det därför rimligt söka fastställaär att en -
nivådvs. lägsta lärarstöd och i övrigt inte bören av resurser som

underskridas skall kunna bedriva meningsfull utbildningom man
på högskolenivå. detta avsnitt diskuterarI vi de faktorer börsom

basnivå. Vårtbeaktas skall definieranär denna förslag tillman
basnivån återfinnsberäkning i kapitelav

Även det kanske är omöjligt definiera den optimalaattom un-
dervisningsorganisationen vi dock det möjligtäratt attmenar
konstatera den undervisningsvolym erbjuds studenterna iatt som
humaniora, juridik och flera samhällsvetenskapliga ämnen är

basnivåmindre än vad bör betraktas rimlig för aka-som som en
demisk undervisning.

Vår kartläggning undervisningstätheten i högskolan visar attav
antalet undervisningstimmar student är avsevärt lägre i huma-per
niora, juridik och samhällsvetenskap inom utbildnings-än andra
områden. fristå-Detta blir särskilt tydligt räknar med denär man
ende kurserna, utgör huvuddelen utbildningsutbudet i hu-som av
maniora fåroch samhällsvetenskap. de humanistiskaI ämnena

friståendestudenterna i kurser i genomsnitt mindre 6 timmarsän
undervisning vecka. Antalet undervisningstimmar veckaper per
på juristlinjen är heller inte större än medan de samhällsveten-
skapliga utbildningslinjerna erbjuder 7-9 timmars undervisning

studievecka.per
Mellan olika studieorter kan det visserligen finnas ganska stora

variationer i undervisningstätheten i enskilda kurser för t.ex.-
ekonomutbildningens del har detta belysts i Ekonom-rapporten

UHÃ-rapportlinjen sittvärd pris 198921 genomsnitt-men- -
nivåligt i landet ligger undervisningen klart under den veckaper

ansågs1950-talet rimlig.som
Om inom oförändrad total förstärkaskallman resursram re-

måsteför dessa ämnen, detta emellertid innebärasurserna en
minskning student i andra utbildningar. Dettaav resurserna per
skulle i och för sig kunna försvarligt eftersom vi fram-vara som-
går avsnitt 4.4 i följandedet har kunnat konstatera attav -
spännvidden mellan billiga och dyra utbildningar i Sverige är
större i andra jämförbaraän länder. Samtidigt detär värt be-att
akta minskade kan innebära försämrade resultat. Detatt resurser

våra föregåendefinns naturligtvis, redovisningar i det anty-som



resursnivå SOU 1992 44produktivitet,och ävensamband mellander, ett om
Kapitel 4låter kvantifieras exakt.sigdet inte

lärarstödMotiv för ökat4.2

mellan olikaspännviddenenbart denemellertid inteDet är stora
basnivån lägstahögre än densättsmotiverarutbildningar attsom

resursnivå grundutbildning-Kritikeni dag.förekommer motsom
förhållandenpå motiverarradpekati högskolan har somenen

både attityd-förutom de kräverlärarstödetförstärkning attaven
lärarna. Vi vill härhosförstärkt kompetensförändringar och

följande.framför allt betona

Internationalisering0

internationellt sammanhang. Attialltid insattForskningen är ett
också nödvän-internationaliseras idaggrundutbildningen är mer

bå-någonsin. detta eller ökade kravKonkret innebärdigt än nya
innehållfråga färdighe-och det gällerutbildningens närde i om

språk kännedom andra kulturer. Dagensochi främmandeter om
utbildningenskunskaper i denbehöver ökadestudenter egna
språk.minst främmande Dettaoch fackuttryckfacktermer ett

både sin studie-skall tillbringa delför de kunnabehövs att en av
också förutsätter all-universitet vilketutländskttid vid ett en-

språkfärdighet fungera i yrkesrol-och för kunnamän att senare-
Även fårspråkundervisningen framträ-framöverlen. en merom

ofrånkomligt högskolans insatserskolan detdande plats i är att
språkutbildningmåste för studenter allagällerförstärkas vad av

kategorier.
studentutbytedeltagande i internationelltÖkat svensktEtt ger

också istudenterför utländskaökade kostnader tas emotsom
språket och orienteringundervisning i svenskaSverige. Utöver

samhällsförhållanden behöver dessaochsvenska kultur- stu-om
också omfatt-service istudievägledning och störredenter annan
svenska studenter.ning än

Kommunikationsfärdigheter0

framhållitvårt studenter-huvudbetänkande viktenVi har i attav
förmåga muntligtkommunicera skriftligt ochutvecklar sin attna

språkpå främmande och användaoch minstsvenska attett
språk. också påpe-detta Det börfacktermer och facklitteratur

målen högskoleutbildningenför den grundläggandekas att ett av
19921Ds skallhögskolelagenligt förslaget till att ut-varany

förmåga informations-studenternas tillbildningen skall utveckla
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hållpå nivå. Från SOU 1992 44omvittnas studen-vetenskaplig flerautbyte att
språkfärdighet minst svenska vid högskolestudier-inte iternas --

så behövs förofta särskilda insatserär attstart att repa-svagnas
bristerna.rera

förhållningssättVetenskapligt0

vårt vi pekat vissa grundläggande kravhuvudbetänkande harI
högskolenivå. studen-kan ställas utbildning Dagenssom en

måste sker ii utsträckning vad tränas sö-större än attter som nu
fakta, information ochbearbeta och kritiskt värderaka, välja, nya

fackområdetsmåste speciella arbetsmetoderlitteratur. iDe tränas
förmågan lära Studenterna skalli den grundläggandeoch nytt.att

också fåunder sin utbildning viss kun-lära sig lära. börDeatt
vetenskapshistoria och vetenskapsteori. Som vi tidigareskap i re-

inom flera utbildningar. hardovisat förekommer detta Dessutom
omfattningtills vidare i begränsadförsök gjorts än att er-om --

olika längd.bjuda vetenskapliga grundkurser av

Överblick sammanhangoch0

ökande kunskapsmängden kräver studenternas kunskaperDen att
får fragmentiserade. All högskoleutbildninginte bli för ellersnäva

måste syfta till överblick och sammanhang. kan kräva andraDetta
i examinationsformerundervisningsformer och kanske synnerhet

förståelse och exami-överblick, sammanhangprövar t.ex.som -
nation avsnitt, rapportskrivning eller redovisningstörre av
projektarbeten.

Fördjupning0

ocksåSamtidigt behoven överblick blir starkare har beho-som av
Sådanafördjupningsmoment i studierna förstärkts.vet momentav

vår ingåbör enligt uppfattning i alla längre högskoleutbildningar.
Det föreliggande förslaget magisterexamen innebärnu om en ny

Ävenytterligare i riktning.denna det självständigaett steg om ar-
betet den viktigaste komponenten i fördjupningsstudierna, in-är
nebär fördjupningen ökat behov handledning individuelltett av -

småeller i kräver lärarresurser.grupper som mer-

Aktiv inlärning och problemlösning0

också framhållaVi vill här vikten undervisningenattav arrange-
så studenterna möjlighet till aktivitet i inlär-attras man ger egen



frånförskjutas inlär- SOUningssituationen. bör utlärning till 1992 44Intresset
frånning lärarstyrd undervisning med studenten eller Kapitel 4som mer-

till situationmindre passiv kunskap där studen-mottagare av en
står ocksåinlärningsaktivitet i liksom studentenscentrum,tens

inlärning. Akademisk utbildningför sin bör inte syftaegenansvar
förmågakunskap formuleratill reproduktion utan attav ge nya

frågor, självständigtlösa problem och arbeta med kunskapensatt
innehåll.

Individuell utvecklinge

framhålls så-ofta dagens akademiska utbildning inte harDet att
dana studenternas individuella utveckling Detattresurser gynnas.

ifrågasättande förhållningssättkritiska och till etablerad kunskap,
den akademiska utbildningen den bäst bi-när är börsom som

ocksåbringa förutsätterstudenten, omfattande lärarstödett mer
mångavad i kan med dagens Sär-än ämnensom ges resursramar.

skilt den studieordningen där fria ämnesstudier förutsätts blinya
framhållit vårtden normala studieformen innebär, vi i hu-som

vudbetänkande, kraftigt ökat behov individcentrerad under-ett av
visning och handledning det slag derepresenteras t.ex.av som av
engelska universitetens tutorsystem.

Några slutsatser utredningens fallstudier0 av

Alla de faktorer kannämnts uttryck för kvalitet isom nu ses som
föregående framgårutbildningen. fallstudierI de vi redovisat i det

mycket tydligt de utbildningsansvariga ständigt eftersträvaratt att
uppnå dessa kvaliteter utveckla och undervis-omprövaattgenom

påtalarnings- och examinationsformerna. Ofta emellertid attman
fråndessa krav fordrar stöd studenterna lärarnas ochett ut-

många områdenbildningens sida, inom knappast kan för-som
verkligas inom nuvarande intryckDetta bestyrksresursramar. av

från grundutbildningsråd.erfarenheterna Högskolans I de pro-
rådetjektansökningar hittills handlagt har tyngpunkten legatsom

områden.just inom dessa
framhållsFör juristutbildningens del hur irättsväsendett.ex.

snabb takt blir alltmer internationellt inriktat och beroende av
Målenandra länders lagstiftning. för juristutbildningen förändras,

med krav kunskaper internationell lagstiftning och kultur-om
Ävenspråk.kunskap färdigheter främmandei i flera andrasamt

utbildningar understryker behovet internationalisering,man av
inom grundskollärarlinjen, maskintekniklinjen eller historia.t.ex.

Kraven kommunikationsfärdigheter understryks i flera av
Från påpekasfallstudierna. engelska institutionen den vanli-att
från fåkritiken studenterna de alldelesär för möjlig-gaste att ges



mångaspråket. 1992 44SOUInstitutionen haranvändningenheter tränaatt av
sådan Kapitel 4nuvarandevisarför träning,idéer till former att resur-men

pågår intensivtläkarutbildningentillräckliga. Inominte är ettser
förändra utbildningensyftar tillutvecklingsarbete bl.a. attsom

förmåga med patienterkommuniceraökar sinstudenterna attatt
vårdteam. företagsekonomiI ämnetperonal ioch med ettannan

sådana undervisningsformer trä-utvidgaeftersträvar att somman
förmåga skriftlig framställningtill muntlig ochstudenternasnar

försök medsåsom Liknandepraktikfall ochspel, uppsatser. sam-
pågårmålsättning utbildningarjuristutbildningen. Flerainomma

alltid innebärexamensarbeten,med omfattandeavslutas ensom
juridik.historia, biologi och Imaskinteknik,skriftlig rapport, t.ex.

också vikt vid kravförsöker läggaexamensarbetendessa man
sammanhang.överblick och

frånpåpekas det inte minstvetenskapliga träningen har,Den
Från bådehåll kommit i skymundan.sida, vissastudenternas

rådatydlig vilja botsida finnsoch studenternaslärarnas atten
såväl teoreti-understryks denbiologidenna brist. ämnetI attt.ex.

förutsätt-nödvändigalaborationerna ärska undervisningen som
målet utveckla dehos studenternaför det viktiganingar teore-att

förmågan. grundskol-analytiska Inomkunskaperna och dentiska
tid ochbl.a.lärarlinjen känner behov ägnaattett meravman

åt efteri historia strävarden kritiska skolningen, ämnetkraft man
endimen-studenternaundervisningen övergeattatt engenom

målsättning tilllederhistorieuppfattning Dennasionell attosv.
så åstadkommer aktivutbildningensöker lägga att manman upp

så fårfrån medsida och de arbetainlärning studenternas att pro-
problembase-omläggning tillblemlösning. Läkarutbildningens en

dessa strävanden.inlärningsmetod exempelrad är ett
bidrar tillinslag i utbildningenmedveten satsningEn som

också delutveckling kan utläsasstudenternas personliga ur en av
vikt vidgrundskollärarlinjen läggerfallstudierna. I stort.ex.man

påpekas utbildningen handlardeldetta; det attatt stor omaven
förhållningssätt till andratill lärande och män-bearbeta sitt eget

framhållsFrån utbildningen al-maskintekniklinjenniskor. att
nivåer utveckling.personliga Attskall främja de studerandes

innehåller heltmöjlighet välja 20 poängutbildningen i biologi att
ocksåfritt utbildning inom högskolan kaninom ettses somannan

personligaför lägger vid studenternasuttryck vikt ut-att man
veckling.

framhållsPåfallande förverkliga dessaofta försökendet attatt
särskilt deambitioner otillräckliga gällerDettastupar resurser.

låg finns heltutbildningar i dag har resurstilldelning. Detsom en
åstadkommafå lärartimmar till förfogande förenkelt för ett sam-

håller kvalitet.spel mellan och studenter godlärare som
behövs för överblick och sammanhang,Lärarens närvaro att ge

tillassociationer. behövs för hjälpaperspektiv och Läraren attnya
begreppsvärld ochbygga broar mellan studenternas vardagligaatt



de vetenskapliga ibegreppen börämnet. Läraren kunna stödja SOU 1992 44
studenterna successivt arbetsuppgifterna efter Kapitel 4attgenom anpassa
deras utveckling. En viktig roll för läraren är attannan genom
sitt stimulera studenternas motivation och där-eget engagemang

ocksåmed skapa positivt inlärningsklimat. Läraren bör kunnaett
förhålla såvälförebild i tänkasättet och sig till kun-attvara en

skap värderingar. En lärarens allra viktigaste funktionersom av
återkopplingslutligenär kanske studenterna derasatt ge pre-

stationer.
Många framhåller svårligen låterlärare dessa uppgifter sigatt

utföras fåi alltför studenter. Med undantagstora grupper av me-
således inte behöver öka kvantiteten undervis-attnar man man

ning student, önskar med färre studen-attper men man grupper
ter.

4.3 Kostnadsskillnader mellan olika utbildningar

utbildningsområden måsteFör vissa ellerämnen behovet lärar-av
stöd och andra undervisningsresurser ligga denöver basni-anses
vå vi diskuterat.som nyss

De resursskillnader skall förekomma bör i principsom vara
tydligt pedagogiskt motiverade följande skält.ex. av-

sådanämnets eller utbildningens karaktär är särskil-att att-
da insatser i lärartid eller kostnadskrävande färdighetsträ-
ning krävs för studenten skall kunna tillgodogöra sig deatt
kunskaper eller tillägna sig de färdigheter behövs;som

samhällets utbildningsuppdrag innebär högskolanatt att-
kompetensnivåskall viss hos demgarantera exami-en som

som underlag för legitimation eller motsvarande;neras

utbildningen förhållnings-förändra studentensatt attavser-
på såsätt genomgripande sätt det inte kan skeett att utan

särskilt intensiva lärar-studentkontakter. Det sistnämnda
kan gälla för utbildningar klientcentrerade yrkenmot som

psykologutbildning.t.ex.

Ämnesstoffets karaktär påver-är kanske den faktor mestsom
kar behovet lärarstöd. Det är lätt inse ämnet.ex. att att ettav

förhållandevislitteraturvetenskap kräver större tidsinsatssom av
studenten än läraren väsentlig del inlärningsprocessenav en av
består i läsa och tillgodogöra sig litterära vilket för-att texter,
utsätter individuell arbetsinsats studenten. Lärarinsatsenen av
skall syfta till studenten de instrument han behöver föratt det-ge

studiegången såoch fårupplagdta, studenten tillräckligtattvara
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1992 44SOUundervisning kanintensivdisposition. Alltförtid tillmed va-egen
Kapitel 4inlärningsprocessen.hinder förettra

utbildning där fär-också förlättDet är attargumentatt enge
förhållandevismål kan krävaväsentligtdighetsträning är ett mer

de praktiskasigskall tillägnastudentenlärarstöd för att manu--
utbild-färdigheterprofessionellaintellektuella ellerella, som-

ningen attavser ge.
påvisats mellaninteNågra visserligensamband harentydiga

effektivi-resultat,utbildningensomfattning ochundervisningens
framhållitDahllöfUrbanfinnskvalitet. Detoch t.ex.tet som --

påverkar ochutbildningsprocessenolika faktorerrad re-somen
lärarbeteen-undervisningsformer,mellansambandenochsultatet,

inlärningstudenternasläromedel ochellerundervisningstäthetde,
så enkelt sättdeentydigadefinieras iinte ettkan atttermer

Å sidanandraresursbehovet.beslutgrund förtillkan läggas om
från MartonsFerenceforskningsresultatpekakan t.ex.man -

instruktionervisar deGöteborgiforskningsgrupp att somsom-
får examinationdenundervisningen ochistudenterna typ somav

påverkar och be-inlärningssättderasgraddem i högförespeglas
hållningen studierna.av

några motiveringarnaviktigastedekanstiliseratMedvetet av
ökadekräverutbildningsmomentellerutbildningvissför att en

följande sätt.sammanfattaslårarresurser

aÄmnesst0ffet svårgripbaratillämpningar ärteoretiskt, dessär
småeller iseminarieformträning isärskildfordraroch det -

definitioner, begreppsapparatabstraktai hanteraattgrupper -
m.m.

nivåerPånivå studentens gradökarhögreb Undervisningens
lära-kravenvilket innebärsjälvständighet,mognad och attav

innebär i regelDettaoch kompetens ettstegras.engagemangrens
Alltför ofta harstudent.lärarinsatserbehov större manperav

behovet lärar-förutsatthögskolansvenskaemellertid i den att av
utbildningsstadier.minskar högresuccessivtstöd

kliniskalaborationer,formfärdighetsträning ic Praktisk av
lärar-alltid flernormaltexkursioner kräverundersökningar, m.m.

student.timmar per
patien-interaktion medformfârdighetsträning id Social av

inom andra utbild-studentermedeller kontakteller klienter,ter
förut-yrkeskategorier iandramedlemmarellerningar gruppav

disponeras.undervinsingstid kantillräckligt medsätter att
grundenutbildningOmeBehörighetsgivande yrken geren

kontakterregel tätarebehörighet fordrasvissför typ somaven
skallbehörighetgarantier förföroch studentmellan lärare att

utställas.kunna

desammanfaller meddelvisdimensionSom somen annan -
d ock-c kanochunder punkternabehov nämnts ovansom -



så svårförutsâgbarhetgraden komplexitet och i yrkesrollen eller SOU 1992 44av
påverkautbildningssituationen behovet lärarstöd under utbild- Kapitel 4av

ningen. Vi kan här urskilja kategoriertre

minst komplexaDen innebär studentenyrkesutövaren ställsatt0
föremåli relation till eller litteratur, ellertexter apparatur-

dylikt vilka passivt och lagbundet Skeen-sätt.ettreagerar-
det yrkesutövaren, förhålladessutom kan sigstyrs av som neu-
tral.
En komplex situation uppkommer när utbildningen och0 mer
yrkesutövningen innebär kontakt med levande material eller
material inte alltid lagbundet och till fulloettsom reagerar
förutsägbart sätt.
Möte med människor innebär den komplexa situationen.0 mest
Här mycketär litet skeendet helt förutsägbart och kan bju-av

på frånda överraskningar alla inblandade Yrkesutöv-parter.
svårningen är planera förutsätteroch nästan alltidatt ett per-

sonligt frånoch emotionellt utövaren, i för-engagemang som
hand arbetar med sig själv instrument.sta som

Det är inte möjligt väga dessa och andra faktorer,att samman
dessutom delvis samverkar med varandra, i enkel formelsom en

och klargöra vilken roll de kan ha för behovet lärarstöd inomav
olika högskoleutbildningar. Den gruppering högskolans utbild-av
ningar vi i det följandegör bygger givetvis i grunden desom
här redovisade måste ocksåMen samtidigt fram-resonemangen.
hållas årensde utveckling inneburitatt förändringarsenaste som
tenderar minska skillnaderna mellan olika utbildningar.att

såledesA sidan gäller även utbildningar tidigareattena som
normalt klassificerades relativt enkla högresom numera rymmer
grader komplexitet. Som exempel kan anföras juridik ochav att

del samhällsvetenskapliga svåraämnen i dag etiskaen rymmer
frågeställningar och analys mellanmänskliga relationer.av

A andra sidan har den slutliga inskolningen i yrkeslivet i
många fall kommit frånalltmer förskjutas högskolanatt till den
framtida arbetsgivaren. Det ökade kunskapsstoffet och behovet av

generella inslag i grundutbildningen har gjort denmer att mera
specialiserade fått anstå.yrkesträningen Så läkarlegitima-t.ex.var
tionen förr formell frånbekräftelse dåvarandedenrent medi-en
cinalstyrelsen den kompetens universitetsutbildningen för-av som

erhållsI dag legitimationen två årutsattes först nära efterge. lä-
karexamen, efter fullgjord allmäntjänstgöring. En likartad utveck-

åtminstoneling kan skönjas eller mångaförväntas inom andra yr-
kesområden läraryrket är aktuellt någonexempel medett- -
form behörighet, legitimation eller ackreditering förutsät-av som

tids yrkeslivserfarenhetter efter utbildningen.en
De krav i dag ställs högskoleutbildningen bådesom av-

frånstudenterna och yrkeslivets företrädare är oftast att man-



önskar kraftigare betoning generalistinslagen i utbildningen, SOU 1992en 44av
medan den specifika yrkesträningen kunna Som Kapitel 4tonasanses ner.

vårtvi understrukit i huvudbetänkande bör den högre utbildning-
uppgift inte primärt inriktad avgränsade yrkesfärdig-ens vara

heter syfta till generell kompetensutan inom detatt valdage en
utbildningsområdet och träning i kritiskt tänkande ochen ett ve-

förhållningssätttenskapligt till kunskap.
Denna utveckling medför kraven högskolanatt trä-att ge

ning i den speciella yrkesrollen minskar, samtidigt behovetsom
ökar utbildningsinslag kan höja den generella kompe-av som mer

Detta kan i sin innebäratensen. del kostnadskrävandetur att en
i vissa yrkesinriktademoment utbildningar inte längre likaär

nödvändiga tidigare.som

4.4 Internationella jämförelser

För belysning rimligaatt kostnadsskillnader mellan olikaen av
utbildningar har vi sökt göra del internationella jämförelser.en
Sådana försvårasjämförelse i flertalet universitetssy-attav man

i världen inte frånstem utbildning forskning vidseparerar resurs-
tilldelningen. Separat resurstilldelning för utbildningskostnader

påbaserad belopp studieplats förekommerett emellertid iper en
del fall. bilagaI 2 redovisar frånvi exempel Australien, Ontario
Canada, Nya Zeeland och Storbritannien.

De uppgifter redovisas i bilaga kan sammanfattas i följan-som
de tabell.



högskoleutbildningarkostnadsrelationer mellan 1992; 44Jämförelse SOU41.Tabell av
länderSverige andrai och Kapitel 4.

KostnadslaktorUtbildning
CanadaAustralien NyaStorbritannienSverigeSverigeSverige
OntarioZeeland1991PCFCUFC1978791990911989901972

1991 199091199081199192aputnth ap

utbildningTeknisk
2,01,92,22,11,92,72,83,5Civilingenjörsutbildning . .- 2,01,91,61,7 1,41,33,43,93,5Arkitektutbildning- 1,51,71,82,42,22,3ingenjörsutbildningKortare-

2,62,5YTH-utbildning-
utbildningNaturvetenskaplig

1,02,2 1,51,71,92,05,0Biologi- 1,02,2 1,51,72,12,32,6 2,64,0Fysik- 1,01,3 1,51,51,21,3Matematik- 1,51,61,51,6Datavetenskap- .. 1,51,01,01,00,70,70,8utbildningJuridisk . . 1,01,01,01,2 1,01,01,01,0psyk 1,0Samhällsvetenskapexkl
1,01,32,42,02,5Psykologutbildning

utbildningMedicinsk
2,9 5,02,73,94,75,15,46,3Läkarutbildning-

4,96,4Psykoterapiutbildning . .. .... .. .. .- 1,9 1,51,61,71,81,7Övrig 2,52,2utbildningmedicinsk- 5,9 5,02,74,33,73,53,64,0utbildningOdontologisk
2,01,61,71,92,02,8utbildningFarmaceutisk

Lärarutbildning
1,51,81,91,5Förskollärarulbildning-

3,0Fritidspedagogutbildning . .. . 2,01,91,31,31,53,23,13,0grundskolagymnasiumUtbl- 0,94,85,23,5musik,bildlärarutbEstetisk . .. .- 1,01,01,01,01,20,80,91,0utbildningHumanistisk
1,01,21,50,9 1,0Religionsvetenskapligutb
1,53,13,22,3bibljournalistKulturutbildn . ,. .. . 1,5-2,01,51,61,51,55,76,28,8utbildningKonstnärlig

Källor
563.SOU19732,68utbildningsutredningUárs1968 sbetänkandeHögskolan,1972.Sverige av

UHÄsÅret 198990.högskolanverksamhetsberättelseförgick,198990Sverige som
Conferenceallocation.FormulaeandTaylorNormsJ RBryan resourceEngland197889

SeriesoccasionalPaperAdministrators,University
UFC.CouncilFundingUniversitieslránUppgifter199192England

1990-03-16.EducationSupplementHigherTheTimes199091Engand
EducationHigherAustraliasPositionFundingFlelativetheAssessmentAustralien1991

1990.Training,AugustandEducationEmployment,Departmentlnstitutions
Education,MinistryAssetOurGreatestPeoplelnvestingPolicyEducation1991ZeelandNya -

July30,1991.
Year1990-91FiscalManualDistributionFundsOperatingOntarioThe199091OntarioCanada

30,1991.JanuaryUniversities,CollegesandMinistry



framgårSom tabellen spännviddenär mellan dyra och SOU 1992 44av
billiga utbildningar någotistörre den svenska högskolan iän Kapitel 4

de länder vi kunnat jämföra med. Skillnaden mellan oli-annat av
kostnadsnivåka utbildningars har dock minskat under 1980-ta1et.

ocksåIntressant är konstatera kostnadsskillnaderna äratt att
årsstudieplatsmindre utnyttjad räknarän när tillhan-per man per

årsstudieplats.dahållen Orsaken rimligtvisär bortfallet ochatt
studieavbrotten i regel torde mindre i de dyraste utbildning-vara
arna.

Jämförelsen med andra länder blir tydligareännu dennär
åskådliggörs i diagram.ett

SpännviddDiagram 41 dyra någramellan och billiga utbildningar i
olika länder

England9091
polylechnim

Australien

England9192universitet

199091Ontario

197879England

Zeeland1991Nya

Sverige199091

Sverige198990

Sverige1972

0,0





En resursfördelning SOU 1992 44ny

föregåendeI kapitel har vi diskuterat antal generella faktorerett
påverkar resursbehovet för undervisning i högskolan; vi harsom

också frågakunnat jämföra spridningen i resurstilldelningenom
mellan olika utbildningar i Sverige och del andra länder.en

utgångspunkterMed dessa kommer vi i detta kapitel be-att
handla resursbehovet för lärarstöd och övriga driftkostnader för
undervisningen. avsnittI 5.1 diskuterar vi hur högskolans utbild-
ningar kan med hänsyn till resursbehovet, i avsnitt 5.2grupperas
redogör vi för vårade principer vi använt för kostnadskalkyler,
och i avslutande 5.3avsnitt redovisasett räkneexempel därett
beräkningsprincipernas på förhållandenatillämpas budgetåret
199192. såI kapitel 6 vi kostnaderna för lokaler, inred-tar upp
ning och utrustning.

5.1 Gruppering högskolans utbildningar efterav
resursbehov

Som föregåendevi diskuterat i det detär uppenbart olikaatt ut-
måstebildningar ha olika behov lärarresurser ochstortanses av

i övrigt. Men det inteär möjligt konstruera enkelresurser att en
formel kan väga de olika faktorer vi redovisat isom samman som
föregående avsnitt. Kostnadsrelationerna mellan olika utbildning-

måste bli resultatet sammanfattande awägning.ar av en
När utbildningsuppdraget skall bestämmas kan det lämp-vara

utgå frånligt den etablerade fakultetsindelningen.att Som grup-
utanför fakultetsindelningen dåtillkommer lärarutbildningar-per

och de konstnärliga utbildningarna.na
Samtidigt är det nödvändigt hänsyn till utbildningaratt ta att

inom fakultetsområde har olika resursbehov. Ett exempelsamma
denär tekniska utbildningen frånmed den variationen kortastora

teknisk-praktiska långa,utbildningar till tekniskt-vetenskap-mer
ligt inriktade utbildningar där dessutom de olika slagen ut-av-
bildning är mycket ojämnt fördelade mellan högskoleenheterna.

I andra fall exempel är de humanistiskaett fakulteterna är- -
ämnesstrukturen vid alla sådanberörda högskolor det är rim-att
ligt använda genomsnittsbelopp vidatt ett statsmakternas resurs-
tilldelning, även det är uppenbart behovet lärarstöd iattom av
språkämnena är större än i de historisk-filosofiska ämnena. Dessa
skillnader bör i stället beaktas vid den lokala medelsfördelningen.

Basnivån resursnivådvs. den är den minsta nödvändigasom-
för akademisk undervisning alls skallatt kunna bedrivas bör en--



1992 44SOUreli-humanistisk ochjuridisk,förvår tillämpasuppfattningligt
Kapitel 5utbildning.gionsvetenskaplig

från universitetLundsframgår fallstudiernabl.a.Som det av
base-till delutbildningarengelska dessaärhistoria, storjuridik,

sig det-tillgodogöralitteratur. Attochkällmaterialrade texter,
inom dessasjälvstudier. Menför ut-stoff kräver stort utrymmeta

småmål helst iockså lärarstöd,kräverbildningar finns grup-som
språk, i juridikmetodträningenifärdighetsträningent.ex.per,

förhållnings-vetenskapligtochtänkandekritisktiträningenoch
basnivånhöjningmotiveringar fördeförstärkerDettasätt. aven

föregående kapitel.ivi diskuteratsom
undantagmedutbildningarnasamhällsvetenskapligaDe av-

vi kallat ämnenföra tillvaltvipsykologi har att somgruppen-
laborativa inslag.med vissa

yrkesförberedelsetilloftasyftarutbildningarDessa somen
Vårämnesområden. bedöm-skildaflerakunskap inomförutsätter

dagstudier isamhällsvetenskapligaallapraktisktning är tagetatt
lärarstöd blirbehovetgörövningarinslag attkräver avsomav

integra-basnivå definiera. Denvi söktnågot denänstörre som
utbildningarnabehövsdisciplinerolikamellantion engersom

Behovetmedverkan.flera lärareskomplexitet kräverviss avsom
ocksåyrkesområdet innebärinom ettförändringarmedkontakt

illustration tillutbildningen. Enförnyelsekontinuerligkrav av
vår fallstudieiföretagsekonomi, attämnetdetta är uppgersom

tillinstitutionsbudgetenårligen fyra ut-avsätter procent avman
också detbeaktas ärbörfaktorvecklingsinsatser. En att sam-som

ämnesområde uttalatområdet innefattarhällsvetenskapliga ett av
systemvetenskap.nämligenkaraktär,laborativ

samhällettillledalärarutbildningarna,Att att en avsom avser
måste lärarstöd änkrävayrkesbehörighet,fastställd meranses

vårtutgångspunkt ibasnivån medtämligen självklartär resone-
ingårföregående. dessutomlärarutbildningarnaIi det mo-mang

förhål-kräverfärdighetsträningpraktisk-estetisk ettment somav
bedömsresursbehovetlärarstöd. Närindividualiseratlandevis

obli-praktikocksåmåste kostnaderna för dentillhänsyn tas som
kostnader i hu-ingår ärDessalärarutbildningar.i allagatoriskt

prakti-eftersomopåverkbara högskolan,enskildadenförvudsak
praktiksko-tillersättningenochcentraltfastställsomfattningkens

kommunförbundet.ochmellanavtalregleras ilorna staten
åtvå sidanhuvudgrupperlärarutbildningarna idelar inVi ena

fritidspedagogut-förskollärar- ochbarnomsorgsutbildningarna
grundskola ochå förlärarutbildningandra sidanbildning och

sistnämndai deämnesstoffetkvalificeradegymnasium. Det mer
vår lä-behovetuppfattningenligtinnebärutbildningarna att av

blirrarstöd större.
medkategorierofta iklassificerasutbildningarTekniska tre

forskningsanknytninggradentillhänsyn bl.a. av
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Nivå innebär1 skolning för ingenjörsmässig hantering0 SOU 1992 44av
Måletfrontlinjeteknik. är bl.a. metodiskt analysera ochatt Kapitel 5

utifrånlösa problem bred insikt i grundläggandenya en na-
turvetenskapliga och tekniska ämnen. Utbildningar den-av

ligger hög nivåteknisk-vetenskapligtyp och harna en en
pågåendeanknytningnära till forskning.

Nivå 2 innebär skolning för ingenjörsmässig hantering0 en av
redan etablerad teknik. nivåUtbildningar denna kan ka-
rakteriseras teknisk-teoretiska.som
Nivå 3 innebär skolning för praktisk hantering teknis-0 en av
ka och anordningar. Utbildningar nivåsystem denna är
inte ingenjörs- teknikerutbildningar och utmärksutan av
teknisk-praktisk uppläggning.

Denna indelning teknisk utbildning är allmänt vedertagenav
såväl i Sverige i internationella sammanhang. Definitionernasom
återfinns i Ingenjörsvetenskapsakademienst.ex. Ingenjö-rapport

frånför framtiden IVA-meddelande1985 249, utarbe-rer som
på UHÃstades uppdrag regeringen. De har även ianväntsav an-

slagsframställning för 198687 och i budgetpropositionen 1986.
De citerade formuleringarna frånhämtadeärovan rapporten
Samordnad ingenjörsutbildning mellannivå Ds 198820.

återkommerDessa distinktioner också i de förslag till utbild-
ningsmål formuleras i departementspromemorian Fria uni-som
versitet och Målethögskolor Ds 19921. för civilingenjörsutbild-
ningen där de studerande skallatt förutsättningaranges vara

självständigt föratt utveckling eller utnyttjande tekniksvara av ny
på internationellt konkurrenskraftig nivå. För ingenjörsutbild-

måletningen är den studerande skall kunnaatt medverka i ut-
veckling och för utnyttjande känd teknik i produktionav svara av
och konstruktion, måletmedan för den yrkestekniska hög-t.ex.
skoleutbildningen är utbildningsmässiga förutsättningaratt ge att
använda känd teknik i produktion och konstruktion inom det valda
teknikområdet.

Denna ocksågruppering bör kunna ligga till grund för bedöm-
ningen utgångspunkterresursbehovet. Med de vi i före-av angett
gående kapitel vårär det enligt uppfattning tämligen uppenbart

behovet lärarstöd, frågaframföratt allt i kvalificerade lä-av om
rarkrafter, är förstörre teknisk-vetenskaplig utbildning än för an-

teknisk utbildning. målUtbildningens vårdet beskrivs inan som
studie maskintekniklinjen högtär ställt med krav gedignaav
kunskaper i basämnen matematik och fysik, kunskaper ochsom

såvälfärdigheter i grundläggande tekniska ämnen aktuellasom
tekniska tillämpningar.

Det är därför befogat i detta sammanhang skiljaatt mellan ci-
vilingenjörsutbildning och ingenjörsutbildning. Till denannan
sistnämnda vårtkategorin förs i räkneexempel även teknikerut-
bildningarna inom högskolan och den yrkestekniska högskoleut-
bildningen.



1992 44vår SOUjämstäl-uppfattningenligtutbildning börNaturvetenskaplig
Kapitelfråga 5resursbehov.utbildning iteknisk-vetenskapligmedlas om

naturvetenskapligamellan olikaskillnadernaVisserligen är stora
matematik kankemi och extrememarepresentera menämnen --

vidämnesstrukturenutbildningfråga ärhumanistiskiliksom om
sådan statsmakternasdet förregelhögskolan ienskilda attden re-

genomsnittsnivå.utgå frånrimligtsursberäkning är att en
vår exemplifierasstudieinaturvetenskapliga ämnena,De som

syf-laborationerochfältstudierinnefattarbiologi,ämnet somav
förmågan, övaanalytiskaochteoretiskadenutvecklatill atttar

Sådanhandlaget.iakttagelseförmågan praktiskadetoch träna un-
lokalmässiga skälförsiggår ochutrustnings-oftadervisning av --

inlärningeffektivförvisarErfarenhetenmindre atti engrupper.
tillväga-tolkastöd förhandledarestudenterna attbehöver som

naturvetenskapliga ämnenadegångssätt Fleraresultat.och av
materi-levandemedockså kontaktkallatvad vipräglas ovanav

alltidmaterial inte ettmedarbetardvs.al- reagerarsomman
måste sinundervisningeninnebärDet taförutsägbart sätt.helt att

då störrelärarensoch ärsituationen,utgångspunkt aktuellai den
inlär-studentensbetydelse förerfarenhet störstaochkunskap av

ning.
viutbildningarlärarstöd har debehovetstörstaDet somav

praktisktgällerutbildningardessa ta-klientrelaterade. Förkallat
föregående. Hitdetdefiniera iförsöktvikriterieralla deget som

exempelärpsykologutbildningen,bl.a. ett gottvill vi föra som
kallat mötevidenyrkessituationen,komplexaden mest som

å besit-sidanskallpsykologenutbildademänniskor. Demed ena
ochutvecklingpsykologiskamänniskanskunskapergodata om

ocksåå ha utvecklatsidanandraochrelationermänskliga enom
haninnebärYrkesrollensjälvinsikt.och attsjälvkännedomdjup

iinstrumentetviktigastesjälv detmed sigarbetarhoneller som
förutomutbildningengivetviskräversituation. Dettavarje att -

individuellerbjudertill kunskapersyftarundervisning ensom -
tillgång omfat-tillförutsätterhandledning. Dettaunderträning

lärartid.tande
emeller-haryrkesroll. DennaläkarensställsLiknande krav

verksam-ellerspecialiteterolikainomkaraktärolikatid mycket
öppenvård, forsknings-Specialistvård, laboratorier,hetsområden -

vår läkarutbildningenframgår studie hariSomverksamhet etc.
verksamheter. Ut-skildadessamål för allagrundenläggaattsom

både teoretiska kun-således grundläggandeinnefattarbildningen
färdighetsträning, mötesocialfärdigheter,praktiskaskaper,

bådemåste teoretiskUndervisningenmänniskormed etc. vara
både kli-innehålla inslag ochmåste laborativapraktisk, denoch

läkarutbildningenPå sigskiljerdetta sättentrelaterad träning.
från i dennautbildningarandratydligt grupp.

sig vis-förutgörakan sägasTandläkarutbildningen gruppen
detbåde klientrelaterad,laborativ ochdenserligen är även men
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ämnesområdetbetydligt begränsade den integör har SOU 1992 44attmer sam-
resursbehov läkarutbildningen. Kapitel 5ma som

Vårt alltsåleder fram till följande grupperingresonemang av
högskolans utbildningar underlag för det räkneexempel visom re-
dovisar i det följande

1 Humanistisk, teologisk och juridisk utbildning.
2 Utbildningar med vissa laborativa inslag. Hit förs samhälls-

vetenskaplig utbildning psykologi.utom
3 Barnomsorgsutbildningar förskollärar- och fritidspedagog-

utbildning.
Övrig4 lärarutbildning främst grundskole- och gymnasielä-
rarutbildning.

5 Kortare laborativ utbildning ingenjörsutbildning, tekniker-
utbildning m.m..

6 Kvalificerad laborativ utbildning i första hand naturveten--
skaplig och teknisk-vetenskaplig utbildning.
Klientrelaterad7 utbildning psykologutbildning och det.ex.-

vårdutbildningarna.kortare
Både8 laborativ och klientrelaterad utbildning
a tandläkarutbildning
bläkarutbildning.

Utanför denna gruppering faller de konstnärliga utbildningar-
Dessa utbildningar år sinsemellan ganska olikartade, och derasna.

måste ocksåresursbehov bedömas med hänsyn till rad historis-en
ka faktorer. skälEtt till vi valt inte innärmare deatt att
konstnärliga utbildningarna dessutomär deras organisationatt

föremåloch har varit för särskild utredning, iresurser en vars
uppdrag ingickäven behandla behovet lärarstöd.att av

ocksåkonsekvensI härmed ligger de lärarutbildningar harsom
anknytning till de konstnärliga utbildningarna musik- och bildlä-
rare vårtutanför denna gruppering. I räkneexempel har vi jäm-
ställt dessa utbildningar frågamed läkarutbildningen i om resurs-
behov.

också påpekasbör våraDet slutligen enbartatt resonemang
de statliga högskoleutbildningarna; vi har inte analyseratavser

kostnaderna för vårdhögskolornasde landstingskommunala ut-
Fråganbildningar. vårdhögsko-eventuellt förstatligandeettom av

lorna, eller vissa dem, utreds f.n. i särskild ordning. Vi förut-av
sätter resursbehovet för utbildningarna övervägs i dettaatt sam-
manhang.



kostnadsberäkningenUtgångspunkter för 1992 44SOU5.2
Kapitel 5

Lärarresurser0

basnivån lämpligenkandefinieraskall försöka ut-När manman
sådan börstudentgruppfrån studenter. En30 en-gruppen

anspråk lärarstödvår kunna görarimligenuppfattningligt av
påkvalificerad lärareminstomfattning motsvarar ensomen

alltsåalltså 40på betyderhögskolelektorsnivå vilketheltid, ar-
läsår.40 veckorsunder1 timmar600vecka ettbetstimmar per

and-insatserbehövakanheltidsläraredenneFörutom avgruppen
8 arbetstim-undervisningstimmar2motsvarandelärare t exra

nivå inte betraktaslärarstöd kanmar vecka. Denna somavper
omräk-med gängsedenstudenthög motsvararextremt per -

undervisning iindividuell20 minutermindre änningsfaktorer -
veckan.

framhållas intevikanske att ettförtjänar attDet att menar
undervisningsorganisa-normaladenklasslärarsystem skall vara

normalt skallgrundutbildningenundervisning iallellertionen att
lä-schablonmässigt angivnahögskolelektorer. Dennameddelas av

mångaockså utnyttjasnaturligtvisoch börkanrarresurs --
lektorstimmafi formkatederundervisningandra sätt än avsom

studie-studiematerial,utarbetandehandledning,förbl.a. även av
nivåVår enbarthärm.m.. avsikt ärvägledning att somange en

utgångspunkt resursberâkningen.förkan. envara
har viutnyttjaskandenna lärarresursexempel hurSom ett

lektionsundervisning i6 veckotimmarmedräknat grupper omca
undervisning i mindreveckotimmar3och30 studenter caca

läsår undervisningsbehovinnebär detveckorsMed 40 ettgrupper.
30högskolelektor1,2 lärartjänst ommotsvarar grupppersom

studenter.
vårt räkneexempelvi iharde övriga ämnesgrupperna ut-För

omfattning.från lärarstödetsgått förföljande schabloner

Lärartäthet timmarberäkningsschabloner antal51.Tabell per grupp-36 studenterom

Ãmnesgxupp Tim TotaltGrup - vecka antalstorle
timjårgrupp

Ãmrtesgrupp báshivå1
2406Lektionsundervisning 30

3 24015Gruppundervisning
9 480timmarSumma

inslaglaborativa2 ämnen med vissaAmnesgrupp
20030 5Laektionsundervisning
320415Gruppundervisninglaborationer
5209Summa timmar



SOU 1992 44Ãmnesgrupp Grupp- Tim. Totalt Kapitel 5storlek vecka antal
timjårgrupp

Ãmnesgrupp barnomsorgsutbildningar3
Lektionsundervisning 8 320
Gruppundervisning 15 l 80
Handledning 3 0,5 200
Summa timmar 9,5 600

Amnesgrupp 4 övrig lärarutbildning
,Lektionsundervisning 30 9 360

Gruppundervisninglaborationer 12 4 400
Handledning 2 0,5 300
Summa timmar 13,5 0601

Ãmnesgrupp kortare5 laborativ utbildning m.m.
Lektionsundervisning 30 11 440
Gruppundervisninglaborationer 15 7 560
Summa timmar 18 1 000

Amnesgrupp laborativ6 utbildning
Lektionsundervisning 30 3609
Gruppundervisninglaborationer 12 8 800
Summa timmar 17 1 160

Amnesgrupp klientrelaterad7 utbildning
Lektionsundervisning 30 9 360
Gruppundervisning 15 3 240
Handledning 3 2 800
Summa timmar 14 1 400

Amnesgrupp tandläkamtbildning8 a
Lektionsundervisning 30 8 320
Gruppundervisninglaborationer 15 6 480
Handledning 3 2 800
Summa timmar 16 1 600

Amnesgrupp Iäkarutbildning8 b
Lektionsundervisning 30 8 320
Gruppundervisninglaborationer 10 6 720
Handledning 2 2 1 200
Summa timmar 16 2 240

framgårSom i det följande, har i schablonberäkningen alla lä-
rartimmar kostnadsberäknats påpe-lektorstimmar. Det börsom
kas i utbildningaratt använder andra lärarkategoriersom t.ex.-
förskollårar- och fritidspedagogutbildningen kommer det faktis--
ka antalet undervisningstimmar kunna bli vadstörre änatt som
framgår denna Påberäkning. motsvarande sätt blir undervis-av
ningsvolymen i utbildningar med dyrare lärarkrafter mindre iän
detta räkneexempel, vilket gäller för läkarutbildningen.t.ex. Lä-
rarstabens ocksåsammansättning varierar mellan olika högskolor,

påverkarvilket den verkliga undervisningsvolymen.



Övriga SOU 1992 44undervisningsresurser0
Kapitel 5

sekreterare,insatser personallärartid behövsFörutom av annan
lokalvårdare m.fl.. Scha-bibliotekspersonal,laboratoriepersonal,

1-5 för des-resursbehovet inom ämnesgruppernablonmässigt kan
10 % heltid för sekre-uppskattasinsatser t.ex.motsvara enavsa

30för studentgrupp För ämnesgruppernaterare personer.en
% heltid för 6 ochvi med 25 ochoch räknar5 7 av grupperna

30 studenter.8 halvtidstjänstmed omper gruppen
räknar vi i denna schablonberäkningövriga omkostnaderFör

år 30 studenter. detta50 000 för Imed minst kr. en gruppper
institutionsnivåingår både litteratur-kostnaderbelopp t.ex.-

kontorsutrustning, förbrukningsmate-kopiering, vissanskaffning,
lokalvård kostnaderdelrial, och an-en gemensamma somm.m. -

information, bibliotek, dator-studiedokumentation, vissatagning,
framhållas tidi-särskiltbör även ämnentjänster Det attetc. som

krävdetorra i den bemärkelsen de intebetraktades attgare som
andra förstaför undervisningen har behov iutrustning numera

datoriseringen. lärarutbildningarna tillkommerhand Förgenom
fältstudier i skolmiljö och för laborationsämnenaskostnader för

förbrukningsmateriel.del kostnader för kemikalier och annan
praktikkostnaderna för lärarutbild-speciell kostnadEn utgör

ningarna finns f.n. reglerad i de centralaPraktikens omfattning
enligtoch i framtiden kommerutbildningsplanerna, även prop.

innehålla19919275 före-examensordningen motsvarandeatt
utgårpraktiken ersättning till den berörda kommu-skrifter. För

träffade avtal mellan och kommunför-enligt centralt statennen
således påverkas lokalabundet. kostnader kan inte denDessa av

f.n. praktikkostnadernahögskolan. Med de regler gäller kansom
årsstudieplatsuppskattas till i genomsnitt 3 440 kr. förca per

försk0llârar-barnomsorgsutbildningama fritidspedagogut-och
bildning 200och 4 kr. för grundskole- och gymnasielärarut-ca

jfr 4.bildning bilaga

5.3 Kostnadsberäkning

30 studenterResurser0 per grupp om

framgårKostnadsberäkningen följande tabell. För beräkningar-av
kostnadsnivånigäller följande förutsättningar 199192na

månadslön1 Genomsnittlig högskolelektor 21 500 kr.
månadslön2 Genomsnittlig TA-personal 13 500 kr.

Lönekostnadspålägg3 %40,0
ändamål4 Avsättning till gemensamma

förvaltning, m.m.bibliotek %12,0
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ändamåltillUttagen har vi här schablonmässigt SOU 1992 44gemensamma
%till 12 totalbeloppet, vilket överensstämmer med den Kapitel 5angett av

rekommendation utfärdats Svenska akademiska rektors-som av
framgårkonferensen för externfinansierade projekt. Som Stats-av

redovisade 199212kontorets nyligen studie kostnaderna förom
finansieradeden verksamheten varierar de verkligaexternt over-

Våraiheadkostnaderna betydande grad olikamellan högskolor.
måste utgå frånberäkningar emellertid genomsnittsbelopp,ett

och vi har därför valt den f.n. tillämpas.norm som

52.Tabell Kostnader 30 studenterper grupp om

Ãmnesgrupp ÃmnesgruppKostnadsslag 1 2
Antal Kostnad Antal Kostnad

år årinkl. lkp inkl. lkp

högskolelektorLärare 1,2 433 440 1,3 469kr. 560 kr.
Teknisk och administrativ
personal 0,1 22 680 0,1 22 680kr. kr.
Ovriga omkostnader 50 000 kr. 50 000 kr.

ändamålGemensamma 69 016 kr. 73 942 kr.
Suma 30per grupp om
studenter 575 136 616kr. 182 kr.
Kostnadsrarn studentper
avrunda belopp 19 000 kr. 21 000 kr.

Kostnadsslag Amnesgrupp 3 Amnesgrupp 4
Antal Kostnad Antal Kostnad

år årinkl. lkp inkl. lkp

högskolelektorLärare 1,5 541 800 kr. 2,7 957 180 kr.
Teknisk och administrativ
personal 0,1 22 680 0,25kr. 56 700 kr.
Praktikkostnader
lärarutbildning 103 200 kr. 126 000 kr.
Ovriga omkostnader 60 000 kr. 75 000 kr.

ändamålGemensamma 99 229 kr. 165 665 kr.
Summa 30per grupp om
studenter 826 909 kr. 1 380 545 kr.
Kostnadsram studentper
avrundar belopp 28 000 kr. 46 000 kr.

Kostnadsslag Amnesgrupp 5 Amnesgrupp 6
Antal Kostnad Antal Kostnad

år årinkl. lkp inkl. lkp

högskolelektorLärare 2,5 903 000 2,9kr. 1 047 480 kr.
Teknisk och administrativ
personal 0,25 56 700 0,5kr. 113 400 kr.
Ovriga omkostnader 90 000 90kr. 000 kr.

ändamålGemensamma 143 141 kr. 170 575 kr.
Summa 30per grupp om
studenter 1 192 841 kr. 1 421 455 kr.
Kostnadsram studentper
avrunda belopp 40 000 kr. 00047 kr.



1992 44SOU
8Amnesgrupp 7 AmnesgruppKostnadsslag a Kapitel 5KostnadAntal Kostnad Antal

år år inkl.inkl. lkp lkp

högskolelektor 264 200 4,0 444 8003,5 1 kr. 1 kr.lärare
administrativTeknisk och

0,25 56 700 kr. 0,5 113 400 kr.personal
50 000 90 000 kr.omkostnader kr.Ovriga

ändamål 186 941 224 755kr. kr.Gemensamma
30Summa grupp omper

841 872 9551 557 kr. 1 kr.studenter
studentKostnadsram per

52avrunda belopp 000 kr. 62 0000 kr.

8Amnesgrupp bKostnadsslag
Antal Kostnad

år inkl. lkp

kolelektorhö 5,6 2 022 720 kr.Lärare
Teknisk administrativoc

0,5 113 400 kr.rsonalåriga 90 000 kr.omkostnader
ändamål 303 562 kr.Gemensamma

30Summa per grupp om
2 529 682 kr.studenter

Kostnadsram studentper
avrundat belopp 84 000 kr.

ârsstudieplatsKostnadsramar0 per

utgångspunkt i dessa schablonbelopp har vi räknat föl-Med med
utbildningsområde-kostnadsramar student för de olikajande per

återgestabellen de redovisade genomsnittliga kostna-I ävenna.
årsstudieplats inklusiveutnyttjad lokala linjer och fri-dema per

UHÃsstående kurser 199091 enligt redovisning.
våra genomgåendehar vikostnadsberäkningar undvikitI att

utbildningslinjerskillnad mellan allmänna och lokala linjergöra
fristående dagensoch kurser. I är resursskillnaderna mel-system

fristående mångalan linjer och kurser i fall besväran-mycketett
friståendeproblem begreppen linjer och kurserde när för-men-

måste utgå frånsvinner resursberåkningen givetvis alla utbild-att
ämnesområdeningsplatser inom i princip skall till-ett ges samma

delning.
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årsstudieplats vidpå utnyttjadkostnadsramar53. ExempelTabell SOU 1992; 44per
högskolornatillresurstilldelning Kapitel 5

Ämnes- Kostnads- KostnadRambe-Utbildning
relationer 199091loppgrupp per

capita

Teknisk utbildning
Civilingenjörs- arki-och-

50 000000 2,5 kr.6 47 kr.tektutbildning
0002,1 45 kr.40 000 kr.ingenjörsutb. 5Kortare-

2,1 47 000 kr.40 000 kr.YTH-utbildning 5-
000000 2,5 47 kr.utbildning 6 47 kr.Naturvetenskaplig
000000 1,0 14 kr.1 19 kr.utbildningJuridisk

samhällsvetenskaplig utb.
18 0002 21 000 1,1 kr.psykologi kr.exkl.

2,7 45 00052 000 kr.7 kr.Psykologutbildning
utbildningMedicinsk

94 00084 000 4,4 kr.8 kr.Läkarutbildning b-
4,4 91 000 kr.8 84 000 kr.Psykoterapiutbildning b- Övrig 2,7 00052 000 kr. 47 kr.7medicinsk utb.-
3,3 65 000 kr.8 62 000 kr.Odontologisk utbildning a
2,1 35 0005 40 000 kr. kr.Farmaceutisk utbildning

Lärarutbildning
32 0003 28 000 kr. 1,5 kr.Förskollärarutbildning m.m.-

Utbildning för grundskola-
2,4 58 00046 000 kr.gymnasium 4 kr.och

lärarutbildningEstetisk-
88 0008 84 000 4,4 kr.musik, bild kr.

000 1,0 000 kr.19 kr. 15Humanistisk utbildning 1
1,0 28 00019 000 kr.Religionsvetenskaplig utb. 1 kr.

Kulturutbildningar
2,5 000bibliotekariejournalist 6 47 000 kr. 57 kr.

000 5,3 106 000 kr.100 kr.Konstnärlig utbildning . .

Avrundade belopp
toxikologi, lokala linjersjukgymnastutbildning,Logopedutbildning,

konstnärliga utbild-för debelopp studentDet som angesper
föregåendei deti konsekvens medningarna skall resonemanget-

från vår finns enbartförslag sida,inte betraktas utanettsom--
jämföras med denräkneexemplet skall kunnamed för att nuva-

konstnärliga högskolorna ianslagstilldelningen. deFörrande
beloppet inne-skulle det härStockholm upptagnasammantagna

oförändradebära resurser.
lärarutbildning föravseendeföreslagna kostnadsramenDen

genomsnitt deberäknad förgrundskola och gymnasium är ett av
lärarutbildningspropositio-lärarutbildningslinjerna.nuvarande Av

framgårvåren 19919275 emellertid al-prop.1992 att ennen
i framtiden kommer ämnesstu-ternativ till läraryrketväg att vara

utbildning 40med praktisk-pedagogiskdier kompletterade om
då deblir det naturligt tilllämpaämnesstudiernapoäng. För att
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föreslåskostnadsramar för respektive ämnesgrupp. SOUFör den 1992 44som
måste då årsstu-praktisk-pedagogiska utbildningen fastställas Kapitel 5en

bådedieplatskostnad innefattar praktiken och utbildningen isom
pedagogik och metodik. Uppskattningsvis bör detta belopp ligga

vårtkring 50 000 kr. harVi dock inte kunnat beakta detta i räk-
neexempel, eftersom denna uppläggning inte jämföraskan med
nuvarande budget.

5.4 Omfördelningseffekter

Vi har gjort beräkning vilken effekt de kostnadsramar vien av
påhär redovisat skulle de hade tillämpats de statliga hög-om

utgått frånskoleenheternas budget för 199192. Vi har härvid det
UHÃ årsstudieplatserberäknade antalet planerade och räknatav

årenmed utnyttjandegrad genomsnittet förmotsvararen som
ämnesområde.198788-198990 inom respektive

framgårSom följande tabell där medlen till lokala linjerav -
fristående påoch kurser har fördelats utbildningsområ-respektive

blir detde totala resursbehovet oförändrat jämfört med i dag.-
enligt direktiven utgåDetta är de förutsättningar vi haft atten av

från. måsteDet emellertid understrykas det i första hand iäratt
fråga basnivån frånvi det pedagogisk synpunktattom som menar

resursnivånfinns goda skål för förhållandeförändring i tillen av
i dag. Att undervisningsresurserna för teknisk och medi-t.ex.
cinskodontologisk utbildning samtidigt minskar nödvändigär en
följd förslaget skall innebära resursnivå.oförändrad totalattav
Att genomföra den föreslagna resursförstärkningen för de utbild-

resursnivånningar i dag har den lägsta minskautan attsom re--
för de dyrare utbildningarna skulle innebära kost-surserna en-

nadsökning någottotalt 130 milj.kr. vilket mind-motsvararav ca
3än dagens anslag till grundläggande utbildning.procentre av

kanDet dock knappast ledas i bevis just de belopp viatt som
vårträknat med i räkneexempel deär pedagogiskt motivera-mest

framhållits föregåendede. Som våri det är avsikt med att presen-
siffrordessa bl.a. den kommande remissbehandlingentera att

skall belysning förhållandende pedagogiska och andrage en av
kan motivera justering rambeloppen. Samtidigt viärsom en av

pådock bl.a. grundval de internationella jämförelsernaav- -
övertygade dessa kostnadsrelationer rimligareär da-att änom

föreslåroch utveckling i den riktning vi är motiverad.attgens, en



54.Tabell Budgetutfall enligt beräkningsmodellutredningens jämfört SOU 1992; 44
beräknad fördelning påmed budget 199192 utbildningsområden be--i l 000-tallopp kr.

Utbildningsområde Budget Belopp Differens
199192 enl utred. Belopp Procent
inkl. frist. fördeln-
kurser modell

Teknisk utbildning 347 9991 1 278 421 69 577 5,2%-

Naturvetenskaplig utb. 316 456 314 565 -1 891 0,6%-
Juridisk utbildning 66 065 91 251 25 186 38,1%+
samhällsvetenskaplig utb.
exkl. psykologi 765 788 829 833 64 044 8,4%+
Psykologutbildning 31 876 37 017 5 141 16,1%+
Medicinsk utbildning 434 377 097417 281-17 4,0%-
Odontologisk utbildning 60 517 58 705 -1 813 3,0%-
Farmaceutisk utbildning 98324 29 402 4 419 17,7%+
Lärarutbildning 992 443 949 351 -43 092 4,3%-
Humaniorateologikultur-
utbildningar 327 464 359 S72 32 107 9,8%+
Konstnärlig utbildning 224 927 227 850 2 923 1,3%+
Fristående kurser, 634 715 81 12,8%ospec. +
Totalt för grundläggande
utbildning 4 593 530 4 593 779 249 0,0%

utgåttdenna beräkning frånI har årsstu-vi antalet planerade
UHÃsdieplatser 199192 enligt redovisningen i bilaga 10 till an-

slagsframställning för 199293. Vi har räknat med antaletatt ut-
årsstudieplatsernyttjade den genomsnittliga utnyttjan-motsvarar

treårsperiodendegraden under 198788-198990. Beträffande fri-
stående utgårkurser frånoch lokala årsstudiep-linjer vi det antal
latser i regleringsbrevet friståendeför 199192. De kur-som anges

ämnesområdenfördela sig iantas proportionserna samma
198990. friståendeDe ospecificerade kurserna 35som avser

årsstudieplatser UHÃsvid universitetet i Göteborg, i redo-som
visning inte hade utbildningsområde.fördelats

De budgeterade beloppen för 199192 de i regle-motsvarar
ringsbrevet fastställda anslagsbeloppen. Medel till regeringens och
UHÃs frånrâknats,disposition har dock liksom de belopp som
får anspråk ingåendei avseendetas för lärarutbild-samtmoms -

innehållnaningarnas del medel grund obesatta utbild-av-
ningsplatser.

jämföraAtt med den nuvarande anslagsindelningen intevore
sådanhelt rättvisande. I jämförelse skulle sig effekten i förstaen

hand sig frånomfördelningte utbildningslin-som en av resurser
friståendejer till kurser. Detta är emellertid följd denen av nya

studieordningen när begreppen friståendelinjer och kurser för-
måstesvinner givetvis alla utbildningsplatser inom ämnesom-ett

råde resurstilldelning.ge samma
Den kännbara omfördelningen frånmest sker visserligen ut-

bildningsområden friståendei dag har kurser i förstasom -
hand teknik, medicin och lärarutbildning områdentill i dagsom-



SOU 1992 44sinandellåg capita-tilldelning eller ut-har storen avsom gerper
Kapitelfristående humanio- 5juridik,dvs. främstkurser,formbildning i av

områden förfrämst utsättsdesamhällsvetenskap. Menoch somra
traditionellt varit inriktadesamtidigt deresursminskningar är som

inslag yrkes-haft tydligaoch oftayrkessektorerbestämdamot av
påpekats kantråning. Somförberedande notera ten-enmanovan

grundläggan-yrkesförberedande inslagen i dende direktdens att
förmån förtillsuccessivthögskoleutbildningende tonas merner

naturligtvis beak-börfärdigheter. Dettaochkunskapergenerella
resursfördelningen.vidäventas

våra förslag bör dessutomeffekternabedömerNär avman
också innefatta ävenkostnadsramarnatillhänsyn atttas me-avses

framgår vår diskussionSomutrustning.ochför inredningdel av
sammanlagda effektenfrågor denkapitel bliri nästadessa attav

fårutbildningsområde totalt.minskadeinget resurser
resursför-skulle innebärakanske förslagetOväntat är att en

undersökningutbildningen. I denfarmaceutiskaför denstärkning
kapitel 2 konstaterasrefererat iuniversitet vivid Uppsala som

förmedelsubventionerasgrundutbildningenemellertid att av
fakultetsanslaget bl.a.forskarutbildningforskning och genom-

apotekarutbildningensunderhandledningenföratt ansvaret spe-
vilar doktoran-tidskrävande,mycketcialiseringsterrnin, ärsom

Doktoranderna medver-fakultetsanslaget.vilka avlönasderna av
undervis-också har relativt högreceptarieutbildningen,ikar som

gårpåpekas vid sidandel kostnaderävenningstäthet. Det att en
därför enligtGenerellt kanordinarie anslagen.de sett manav

påstå utbild-våga farmaceutiskakostnaderna för deattrapporten
framgår offi-denvadverkligheten högre äni ärningarna avsom

redovisningen.ciella
beroendegivetvishögskolorna blirde enskildaUtfallet för av

vårtårsstudieplatser. viräkneexempel harutnyttjade Iantalet ut-
förhållandet mel-gått från utnyttjandegradengenomsnittligaden

årsstudieplatser i lan-utnyttjadeplanerade och antaletantaletlan
åtminstone utnyttjandegraden varithittills,verkligheten har,det. I

in-därförolika högskoleorter. Det ärmellantämligen varierande r
siffror för varjeräkneexempletsredovisameningsfullt härattte

högskola. e
del högskolor kandet förförutsättaemellertidkanMan att en

sammanhangfråga Vi vill i dettaförändringar.märkbarabli om
lagstiftning kanarbetsrättsliganuvarandemedunderstryka att

årfrån tillgenomförasinteresursminskningarkraftiga ett ett an-
måste tidsperiod minstfördelas längreöverDe tre-nat. enen -

ofta mellanårsperiod delentid. Störreförmodligen längreoch -
högskolor bun-vid de flesta ärbudgeten80 och 90 procent av-

personalreduktioner-personal. Enbartfast anställdförden i löner
mås-års resursnedskärningförberedelsetid. Enkräver nära ettna
för-utbildningsutbudetflesta fall innebärai deldessutom attte



ändras. Detta förutsätter information till blivande studenter SOU 1992 44att
god tid förekan lämnas i ansökningsfrister Kapitel 5m.m.

framhållasDet bör dock de negativa effekterna över-att av
gången till resursberäkningsprinciper kan motverkasnya genom

de högskolor skulle resursminskningar erbjuds be-att attsom
hålla resursnivå åtarsin nuvarande ide gengäld sig störreettom
utbildningsuppdrag. Samma metod användes uppenbarligen-

framgångmed när i Australien nyligen gick tillöver ettman-
resursberäkningssystem för universiteten. bilagaI 2 redogörnytt

frånförvi erfarenheterna Australien och del andra länder.en





6 Lokaler, inredning och SOU 1992 44
Kapitel 6

utrustning

Anslag för lokaler, inredning och utrustning nedan sammanfatt-
ningsvis kallade fysiska resurser för högskolans verksamhet har
hittills alltid beräknats i särskild ordning. Lokalkostnaderna har
haft särskilt förslagsanslag, där de verkliga kostnaderna förett hy-

fått frånfalla. Detta anslag budgetåretskall och medror m.m.
ändamålsanslagen.199394 fördelas

inredningFör och utrustning har anslagen beräknats inve-som
påsteringsramar, delvis grundade inrednings- och utrustningspro-

Ävenför nyanskaffning. ersättningsanskaffning inredninggram av
och utrustning skedde tidigare med medel särskilda kostnads-ur

UHÄ-ramarnaKBS- och århar sedan antal be-ramar ettmen
ändamålsanslagen.kostats För inredning och utrustning harav

hittills ingen periodisering kostnaderna skett, direktav-utanav
skrivning har tillämpats.

Genom kostnaderna beräknats och betalats i särskildatt ord-
ning har för koppling mellan verksamhetenssystem omfattning
och behovet medel för fysiska inte utvecklats. Dettaav resurser
innebär på områdetdock inte saknas. När det gälleratt normer
lokaler har omfattande för beräkningett lokalareanormsystem av
för olika verksamheter utvecklats Byggnadsstyrelsen KBS.av

utgående frånDet är därför möjligt detta erfarenhets-att samt
mässiga belopp för produktions- hyreskostnadsnivåeroch beräk-

Ävenlokalkostnaden för viss verksamhet. för inredningna en
finns erfarenhetsmässiga belopp för investeringar hos Byggnads-
styrelsen. Investeringarna för utrustning är delvis väl kartlagda ge-

UHÄundersökningar utförts i samband demed s.k.nom som av
riktade satsningar genomförts för påhöja standardenattsom ut-
rustning för laborativ grundutbildning i riket nivå.till adekvaten
När det gäller utrustning för icke-laborativa ändamål finns ingen
liknande undersökning, de olika utrustningsdetaljernas prismen

givetvisär känt.m.m.
Om godtar de och övriga data nämnts är detman normer som

möjligt verksamhetens omfattningatt, känd,är relativt väl be-om
räkna behovet fysiska för den grundläggande utbild-av resurser
ningen och därmed kostnaden för dessa. detI följande redovisas

sådanresultatet beräkning. Härvid har denanvänts indel-av en
ning i ämnesgrupper och den lärartäthet beskrivs i kapitelsom
Det är givetvis möjligt underlag för detatt t.ex. lokala bud-som-
getarbetet ytterligare variera bådeoch förfina behovsnormerna-
och beskrivningen verksamheten.av

Beräkningarna sammanfattas i tabellerna i1-5 bilaga detI
följande beskrivning tillvägagångssättindata och vid be-ges en av

77



44SOU 1992199192kostnadslägetsifferuppgifterAllaräkningarna. ex-avser
Kapitel 6mervärdesskatt.klusive

b bör det8ämnesgruppläkarutbildningengällerdetNär
prekliniska de-denenbartframhållas beräkningardessaatt avser

studieåren. kliniskatvå Under dende förstautbildningenlen av
försiggår undervisnings-respektiveutbildningen,delen somav

basalochinredninglokaler,för ut-kostnadernabetalassjukhus,
ochlokal-sjukvårdshuvudmannen, eftersom utrust-rustning av

intepraktikenioch forskningutbildningförningskostnaderna
sjukvårdens ochlokalerfrån förkostnaderna utrust-särskiljaskan

dessafår förSjukvårdshuvudmännen ersättning statenning. av
det-delurskilja hurmöjligtintedet är storkostnader, att avmen

utbildningen.grundläggandedenstatsbidragta avsersom

förutsättningarGemensamma6.1

Lokaler0

ändamåls-s.k.nybyggnadförberäknatsharLokalkostnadema av
ändamålsittspecialbyggd förfastighet ärdvsfastighet somen

jämförbara vär-räknaenda sättdetdetta äreftersom att gersom
också alternativet närrimligaendadetregeliDet ärden. man

ochlaboratorierverksamhetsförändringar. Förför störreplanerar
liknande oftast ingetfinnsocht hörsalarspeciallokalerandra ex

ändamålsfastigheter.alternativ änannat
olika lokaltyperförberäknatsKostnaderna har separat tre

våta1 ochlablaboratorierspecialrumlokaler, typTorra torra
följandeberäknas2. Kostnadenlabdzo typ summan avsom

poster
års resultatutjämning för20kapitalkostnad1 Balanserad en

kvm;investeringviss per
Driftkostnad;2

ombyggnader.verksamhetsknutna3 förMedel
också be-princip hit. DeLokalvårdskostnaderna igivetvishör

ändamålsanslaghögskolornasförinomemellertid ftalas ramenn
resursbeho-fakultetsanslagen, ochochgrundutbildningsanslagen

ändamål kostnadsramari dedärför beaktatsharför detta somvet
föregående kapitel.ivi diskuterat

återfinns 1.1.2och äri tabell 1.1.1använda värdena,De som
verksamhets-s.k.Medel förlokaltyper.respektiveförnormala

idet sättberäknatsombyggnaden harknutna angessom
UHÄs 2.litt199293 Danslagsfrarnställning för

timmarårpå ilokalernabelastningenomvandlakunnaFör att
möjlighe-tillgänglighetenkännedomlokalkostnader krävstill 4om

mellanomräkningsfaktornlokalenschemalägga samtattten
kapprumkorridorer,inklusivehyresgrundandebruttoarea -



m.m. ändamåletoch själva den för brukade lokalens SOU 1992nettoarea 44
återfinnsstorlek. Dessa i tabell 1.1.3 och 1.1.4. Kapitel 6parametrar

Inredning0

årskostnadenberäknaFör för inredning i olika lokaltyperatt an-
vänds Byggnadsstyrelsens schablonvärden för investeringsbehovet
och brukstiden enligt våtatabell 1.2. För inredning i laboratorier
dragskåp etc beräknas pådriftkostnad för översyn 2%en m.m.

investeringskostnaden.av

Utrustning0

Utrustningsbehovet måstekan inte generaliseras kvm be-utanper
räknas särskilt för varje Beräkningarna redovisas iresurstyp. ta-
bell

Personal0

Vid beräkningen personrelaterade kostnader för skrivrum etcav
det nödvändigtär känna tjänstgöringsskyldighetens omfattningatt

timmarår.i framgårDe värden använts tabell 1.3.som av

6.2 Behov lokaler, inredning och utrustning förav
ändamålolika

Allmänt0

I tabellerna 2.1-2.9 redovisas behoven lokaler och utrustningav
ändamål.för vissa särskilda Lokalarean är den enligt Bygg-som

nadsstyrelsens normalt brukar ändamå-förnormer programmeras
let. Den ligger även till grund för de schablonberäknade inred-
ningskostnader redovisas i tabellsom

Behovet fysiska utgångspunktberäknas med iav resurser anta-
let studenter, antalet lärare, TA-personal, lärosalar, laboratorier,
datorplatser, låsplatser i bibliotek, skrivsalar och exkursioner.

För laboratorier har särskild redovisning gjorts se nedanen
Behovet ändamålutrustning för varje redovisas i respektiveav

framgårtabell. Där dels investeringen för varje utrustningsdetalj,
dels delningstalet exempelvis i tabell 2.2 20 lärare delaatt avses

kopiator, den resulterande nettoinvesteringen, brukstidenen
normalt årtill 10 för datorutrustning m,satt det belopputom m

måste år återanskaffningavsättas varje för skall kunna skeattsom
efter brukstidens slut driftkostnaden i investe-samt procent av



återanskaffning 1992 44SOUförkronor. beloppenSummaniochringen av
Kapitel 6ända-årliga för visstutrustningkostnaden fördenoch drift är ett

beräkningarna.mål i de vidareanvändsoch
sådan beräk-endaststudenttabell 2.1iObservera att somen

studentenuppehållsrum. för ärandraAllabehöva resursernas
littera-tabell 2.7 har behovetaktivitet. Itill respektiveknutna av

studentâ 300 kr.60 volymerberäknatsläsplats pertur somper
årsstudieplatser läsplatsårsstudieplats multiplicerat med 11 per

icke-laborativaförByggnadsstyrelsensvilket motsvarar normer-
helårsstuderande innebärvilket11en läsplatsämnen caper -

utrustning för2.9 enbarttabellkrjläsplats. I200 000 upptas ex-
kursionerna.

Laboratorier0

UHÃ åren kartläggningargenomfört1987-1990underhar ut-av
utbildningsområdena kemikemiteknik,inomrustningsstandarden

biologi,utbildningarnaturvetenskapligaövrigafysik samt geove-
datavetenskap.matematik,tenskap,

tillgått så med des-samtliga lärosätenharKartläggningarna att
fått all i brukförteckningar överhar upprättautbildningar va-sa

återanskaffnings-anskaffningsår ochutrustningrande samt ange
fråga elleralltså stickprovsundersökningarintevärde. ärDet om

medbehandlats ihar sedanMaterialetliknande. expertgrupper
områdefrån expertisrespektiveakademiska lärare samterfarna

standarden.från bedömningarför göraUUH att av
direktutrustningomfattathar endastKartläggningarna som

användsUtrustninglaboratorieristudenteranvänds somosv.av
infra-utrustning förheller harmedtagits.inte Inteharlärareav

utrustning ochadministrativtele- och datanät,struktur an-som
medtagits.lärosätetoverhead inomnan

vårvi för del be-fråga datavetenskap harmatematik ochI om
måttbrautrustning intebruk varande ärvärdet idömt ettatt av

dels prispre-pedagogiska utvecklingen,dentill delsmed hänsyn
vår beräk-datorutrustning. stället harhos Istanda-utvecklingen

studenttimmarantaletbedömninggrundatsning per ar-aven
betsstation.

UHÃ gjort riktadePå harkartläggningsresultatengrundval av
område.respektiveutrustningsanskaffning inomförsatsningar

två syftenSatsningarna har haft
vid de lärosätentotaltutrustningstäthetenhöja settatt som0

nivågodtagbarbedömtsvadlegat under samtvara ensom
såföråldrad utrustningförnyasamtliga lärosätenhos attatt0

sänkas tillmedelåldern utrustning skullebruk varandehos i
värde.godtagbartett

UHÃ treårsperioden 198990-199192 för-fördetta sätthar
fysikområdetkemiområdet, 71,2 milj.kr. tillmilj.kr. tilldelat 77,4



och 48,2 milj.kr. till övriga naturvetarområdet. Därmed har SOU 1992 44me-
återanskaffningsvärdetdeltalet i bruk varande utrustning i Kapitelav 6av

riket höjts till följande årsstudieplatsbelopp per

Kemikemiteknik kräpl62 000
Fysikteknisk fysik 43 kråpl800
Biologi kråpl45 500
Geovetenskap kråpl45 500
Matematik kråpl2 500
Datavetenskap kråpl22 400

För samtliga områdendessa matematik och dataveten-utom
medelåldernskap har hos i bruk varande utrustning därmed

år,sänkts till 5 vilket 10-årig brukstid.motsvarar För matema-en
tik och datavetenskap bör i enlighet frånmed riktlinjer UUH- -5-årig brukstid användas.en

UHÃFör den systemvetenskapliga utbildningen har efter för-
slag särskild utredning 1989 gjort riktad satsningav en ut-en av

Ävenrustning kr.åpl.med 11 100 5-årighär beräknas bruks-en
tid.

budgetändamålFör bör fysikteknisk fysik-, biologi-, geove-
tenskap- datavetenskapområdenaoch slåskunna ihop till endaett
för naturvetarområdet exklusive matematik med investeringsni-
vån kr.åpl45 000 år.och brukstiden 10

Liknande utredningar områdenför andra än det naturveten-
skapliga saknas ännu. Följande antaganden förefaller dock erfa-
renhetsmässigt korrekta.

Övrig teknisk utbildning även ingenjörs- och YTH-utbild-
ning bör kunna jämföras naturvetarområdet.med
Preklinisk läkarutbildning, odontologisk och farmaceutisk
utbildning bör kunna jämföras kemiområdet.med
Den del lärarutbildningen sker ämnesinstitutio-av som

får givetvis utrustningsbehov övrigner utbild-samma som
påning dessa institutioner, kemi och fysik.t.ex.

I tabell 2.5 har de ovannämnda utrustningsnivåerna använts.
Vår indelning i ämnesgrupper särskiljer inte systemvetenskap,
matematik och de åmnesteoretiska delarna lärarutbildningen.av
Beräkningarna för de tekniska, naturvetenskapliga och samhälls-
vetenskapliga utbildningsområdena lärarutbildningarna harsamt

sådärför gjorts viss hänsyn har tagits tillatt dessa awikelser. De
två nivåer redovisas egentligen naturvetarområdetsom avser ut-

kemi lab 1 och kemi, medicin,typ farmaciom m.m. m.m.
lab 2. Inte heller dennatyp indelning är helt konsistent med
den valda indelningen i ämnesgrupper. Konsekvenserna härav dis-
kuteras i avsnitt 6.5.

Eftersom investeringsbehoven återanskaffnings-och därmed
och driftkostnaderna årsstudieplatsredovisas i kronor måsteper

antagande göras laborationsinnehålletett i den totala aktivite-om
årsstudieplats för laborativaten utbildningar. Den iper tabell 5.1



läsår 44SOU 199240 veckorsmedtimvecka8genomsnittssiffrananvända ger
alltsåfås Kapitel 6platsochtirnår. timmeTotalkostnaden320 genomper

detta tal.medårskostnaden laboratorieplatsdivideraatt per
laboratoriumgruppstorleken iharberäkna ettFör att arean

båda laboratoriety-deplatser i1015till75 kvm satts resp.om
perna.

studentaktivitetvissförResursbehov6.3

årsstudieplats för denresursbehovetredovisas3.1-3.9tabellI per
föregående Tillkapitel.istudentaktivitetlärarledda angessom

självstudietidfånga lagtsresursbehovet,förhar,denna att upp
datorar-Tidenexamination.biblioteksplatsochdator- samt
tidenunderkant medaniförmodligenskattatsharbetsplats

vidanvänderByggnadsstyrelsendeföljerskrivplats somnormer
behovetberäkningenförunderlagSomlokalprogrammering. av
100iexaminationen äga stu-skrivsalar omantas grupperrumav

erfarenhetsmässigtirnår %20inklusive60omfattaochdenter
omtentamenstid.

fleraberäkningsmodellenframgår ifinnstabellbilaganSom av
Underberäkningen.med itagitsdemaktivitet äntyper somav

Övrig in-självstudier i hemmetaktivitetrubriken somosvryms
redovisasrubrikUnder dennafysiskaställer kravte resurser.

förAntalet timmaruppehållsrum för sudenterna.behovetäven av
40 timstudentaktivitetentotaladenaktivitet räknasövrig som

aktiviteter.listadeallaminusvecka summan av
kostnaderochlokalkostnaderlokalarea,aktivitet harvarjeFör

i timveckaAktivitetenberäknats.inredningochutrustningför
tillgänglighe-medtimår divideratsdenvarefteriräknatshar om

måttResultatet, ärtimår lokal.respektive etthosi somten
kostnaden fördels medmultipliceratsdärefterharlokaler,antalet

utrustningskostnader-från förtabell 2lokalutrustning att geper
till bruttoareaomräkningsfaktornkvmlokal,antaletdels medna,

år lokalkostnaderna.förkostnaden i kr.kvmslutligenoch att ge
lokalarea.kvmschablonberäknatsharInredningskostnaden per

Även ochinredningbehöver lokaler,TA-personalochlärare
årsstudieplats kanlärartimmarantalettotalautrustning. Det per

meddividerataktivitetenlärarleddadenframräknas grupp-ur
undervisningsskyldighetenmeddividerassedanoch kanstorleken

använtsdel harTA-personalenstjänster. Förantaletför att ge
30-förheltidstjänstfrån 10 %5.3avsnittschablonerna enav en

antaletetc.. resulterande1 Deti ämnesgruppstudentergrupp
redovisas ifysiskabehov ta-heltidstjänster ett resurser somavger

lokalerförbeskrivssättberäknatbellen ovan.somsamma
återfinns studentak-förtotalsummantabelli varjeLängst ner

fysiskapersonalens behovochtivitetens resurser.av



6.4 Sammanställning SOU 1992 44
Kapitel 6

Beräkningarna i tabellerna 3.1-3.9 nedanstå-kan sammanfattas i
ende tabell. harDär även angivits den lokalarea erfordrassom

den resulterande genomsnittliga lokalkostnaden,samt vari-som
ingåendeBl.a. med den andelen laboratoriearea.erar

SammanfattningTabell 61. utredningens beräkningar kostnadsni-av av
våer för lokaler, inredning utrustningoch

8bÅmnosgrupp 8a7653 41 2

krápl10580 14 686621 3 9388 833083 3 6234 078 3Utrustningskosinader 2 974

krápl266901 1549 257447185 250236lnredningskostnader 184

krápl481 15952194279 12 170 4268 873 9315 3 3utrustnInredn 3 157 4Summa

kvmápl10,44,6 7,99,17,43,1 4,343,1Lokalarea

krápl26 012614 1936819433 9145 157656 609 9457 8 273Lokalkostnader 6

krkvmár2500245321132137 214021132126 2113Genomsnittllokalkostn 2113

krápl419643160313809 30849987713018 25044961412587Summafysiskaresurser

åskådliggörsKostnadsrelationerna i följande diagram.

Diagram 61. förKostnader fysiska ñr grundläggande högsko-resurser
leutbildning

Lokalkostnader

E] Inredningskostnader

Utrustningskostnader

0 5000 1000015000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Årskostnadkrlápl

påpekats,Som redan lokal- och utrustningskostnadernaavser
för läkarutbildningen åmnesgrupp 8 b enbart den prekliniska

tvådelen utbildningen de studieåren.första I de kostnadsra-av
årsstudieplats i kapitel 5 har beloppen för in-mar per som anges



1992 44SOUtillmed hänsyndärför räknats att ut-utrustningredning och om
Kapitel 6år.12totalt 5bildningen omfattar

Diskussion6.5

marginalkost-beräknadeangivitslokalkostnader ärDe somsom
%100 högre änungefärdärmednyproduktion. ärDenaden vid

grundade ochhistorisktutgående dockDe ärhyror. senarenu
lokalerna och ärstandardåterspeglar eller hosanvändbarhetinte

återanskaffningsvärdet Lokal-hos dessa.relaterade tillheller inte
kostnadsjämförelseanvändas fördärför intekostnadsdelen kan en

så-planeradedessa ocheller mellanutbildningarmellan befintliga
grundut-förså lokalkostnadernamindremycketdana, detta som

någonsin särredovisats.harintebildning och forskning
framhållits ämnesgruppsindelningenden valdaSom redan ger

från laborativa äm-andrakemiämnenaskiljainte möjlighet utatt
genomgående typmed laboratorierräknatdärförVi har avnen.

5 och För ämnes-för1 i beräkningarna ämnesgrupperna
m hargymnasiumgrundskola ochlärarutbildning för4 mgrupp

beräknade kost-beräknas, varför denlaboratorietid kunnatingen
8något ochunderskattad. För ämnesgruppernanaden kan avara

laboratorietid korrekta.beräkningarna8 b torde varaav
få fysiskamåste skillnader i behovförekommagivetvisDet av

Problemetutbildningar inom ämnesgrupp.för sammaresurser
eftersomanvänds,färre ämnesgrupperminskar antagligen som

Två avvikelservarjeske inom ämnesgrupp.viss utjämning kanen
matematik inom detnämligenförtjänar dock kommenteras,att

området inom detsystemvetenskapochnaturvetenskapliga sam-
utrustningskostnad ärMatematik harhällsvetenskapliga. somen

många utbildningar medanicke-laborativajämförbar med system-
utbildningars% naturvetenskapliga50har ungefärvetenskap av

gåttinteavvikelsers betydelse harutrustningskostnader. Dessa att
får65 ochkvantifiera. Effekten blir dock ämnesgruppernaatt

marginellteller mindreandelen matematik,beroende meren,
utrustningskostnaden förmedan äm-för utrustningskostnad,hög

med hänsynkan ha underskattats2 motsvarande sättnesgrupp
ingår Somi dennatill systemvetenskapämnetatt ovangrupp.

betydelse förförmodligen störredessa skillnadernämnts är utan
nivånPå rela-den nationella kanresursberäkning.statsmakternas

måste sannoliktDäremottivt schabloner accepteras. mergrova
lokala fördel-beräkningsschabloner användas vid denfinfördelade

principerna böri bilagorna redovisadeningen Deav resurserna.
sådanautgångspunkt beräkningar.förkunna utgöra en

framgår 3.1-3.9 aktiviteter i datorsal,tabellernaDet att mu-av
förhar dock saknatsförekomma. Underlagsiksal kan attm.m.

frånpå lektionerOm timmar överförsfördela aktiviteter dessa.
fysiskakostnaderna förtill dessa aktiviteter kommer attresurser



öka. kostnadsnivåernaDe här redovisade någotär därför under- SOU 1992 44
skattade, vilket främst gäller ämnesgrupperna bl.a.2 ekono- Kapitel 6
miämnena har behov datorsalar 3 lärarutbildning-och 4samtav

har behov musiksalar m.m..arna av
I tabellerna används inga andra lärarkategorier högskolelek-än

går såDet givetvis förfina metodentor. även hän-att att tarman
till den varierande undervisningsskyldigheten hos övriga kate-syn

frångorier assistent dåtill professor. Man bör observera att
även kostnaderna för fysiska ändras.resurser

6.6 Kostnadsberäkning

De redovisade beräkningarna följande avrundade be-ovan ger - -
årsstudieplatslopp för de ärnnesgrupper vi räknat med i före-per

gående kapitel.
Det bör dock observeras grupperingen när det gälleratt re-

sursbehov för lokaler, inredning och någotutrustning skiljer sig
från frågagrupperingen i lärarresurser. Psykoterapiutbild-om
ningens lokal- och utrustningsbehov jämställs med psykologut-
bildningens, och de konstnärliga utbildningarna med laborativ ut-
bildning. läkarutbildningens måsteFör del beaktas högskolansatt
kostnader för lokaler och utrustning enbart den prekliniskaavser
delen föregåendeutbildningen. iDe avsnitt redovisade kostna-av

årsstudieplatsderna har därför justerats med hänsyn härtill.per



ñr utrustningårsstudieplats ochutnyttjad 1992; 4462 Kostnadsramar SOUTabell per
respektive lokalkostnaderinredning Kapitel 6

Ämnes- Utrustning Lokal-Utbildning
inredn. kostn.ochgrupp

kr.årkr.år

utbildningTeknisk
arkitekt-Civilingenjörs- och-

19 000 kr.12 000 kr.6utbildning
16 000000 kr.9 kr.SingenjörsutbildningKortare-

000000 16 kr.9 kr.5YTH-utbildning-
19 000 kr.6 12 000 kr.Naturvetenskaplig utbildning

000 6 000 kr.3 kr.1utbildningJuridisk
utbildningSamhällsvetenskaplig

8 000 kr.2 4 000 kr.psykologiexkl.
000000 10 kr.4 kr.7Psykologutbildning

utbildningMedicinsk
000000 9 kr.8 6 kr.bIåkarutbildning-

000 10 000 kr.4 kr.7Psykoterapiutbildning- Övrig 10 000000 kr. kr.4utbildning 7medicinsk-
19 000 kr.0008 11 kr.utbildningOdontologisk a
16 000000 kr.5 9 kr.Farmaceutisk utbildning

Lärarutbildning
000000 kr.3 3 kr. 7Förskollärarutbildning m.m.-

ochUtbildning för grundskola-
9 000000 kr. kr.4 4gymnasium

bild6 000 19 000 kr.musik, 12 kr.lärarutbildningEstetisk-
0003 000 kr. 6 kr.1Humanistisk utbildning

000 6 000 kr.3 kr.Religionsvetenskaplig utbildning 1
bibliotekarieKulturutbildningar

8 0002 4 000 kr. kr.journalist
19 000 kr.12 000 kr.utbildningKonstnärlig

loka-driftanslag endast bekostartagits till hö kolansHänsyn har att
studieåren terminer4första 11deoch utrustning under tv avrer

viutrustningskostnaderna harinrednings- ochdet gällerNär
också 199192 medberäkning utfallet förgiort sammaaven -

fråga utnyttjandegradstudentantal ochförutsättningar i somom
framgårföregående följandekapitel. Beräkningenredovisats i av

bådeför undervisningsresurserredovisar resultatettabell, där vi
föregående kapitel inredning ochenligt ochtabell 54 i utrust-

utbildningsområdeframgår tabellen kommer ingetSomning. av
resursminskningar dessamedtotalt behöva räknaatt normerom

tillämpas.



Beräknad ErTabell 63. kostnad undervisning, inredning utrustningoch SOU 1992; 44
för grundutbildningen 199192 enligt utredningens beräkningsmodell Kapitel 6l OOO-talkr.

Utbildnings- Budget Undervisn. för förändrinMedel Total
område från199192 enl. utrustning dagens nivaresurser

inkl. frist. utredningens inred-och Belopp Procent
kurser förslag ning

Teknisk ut-
bildning 347 999 278 421 311 251 2411 1 674 17,9 %
Naturveten-
skaplig 316 456 314 S65 80 315utb. 78 424 24,8 %
Juridisk utb. 66 065 91 251 408 39 59414 59,9 %
Samhällsvet. utb.
exkl. psykologi 765 788 829 833 158 063 222 108 29,0 %

Psykologutb. 31 876 37 017 2 847 989 25,1 %7
Medicinsk 434 377 417 097 29 979utb. 12 699 2,9 %
Odontologisk utb. 60 517 58 705 10 415 8 603 14,2 %
Farmaceutisk 24 983utb. 29 402 6 616 035 44,2 %11
Lärarutbildning 992 443 949 351 90 839 47 4,8 %747
Humaniorate0-
logikulturutb. 327 464 359 572 53 381 85 488 26,1 %
Konstnärlig 224 927 227 850utb. 27 342 30 265 13,5 %
Fristående kurser,
ospecificerade 634 715 136 217 34,3 %

Totalt fár grund-
läggande utb. 4 593 530 4 593 779 785 593 785 841 17,1 %

påpekatsSom inledningsvisredan skall utrustningskostnaderna
inte inom för oförändrade enlighetIrymmas ramen resurser.

åberopasdetmed uttalande riksdagen i departementspro-av som
utgår frånmemorian Fria universitet och högskolor vi att nya

ändamålför detta kan komma ställas till förfogande iattresurser
samband med anslagsomläggningen.

För kunna bedöma storleksordningen den kostnadsök-att av
måstening blir aktuell dessa skall tillämpassom om normer man

stårkänna till hur i dag till förfogande för des-stora resurser som
ändamål. Till inredning och utrustning lokaler vid högskole-sa av

budgetåretenheterna anslaget 2VIII har för 199192 anvisatsI
framgår nedanstående710,1 milj.kr. Som översikt kanav man

räkna med knappt 241 milj.kr. anslaget inredning ochatt av avser
förutrustning den grundläggande utbildningen. Behovet av re-

ändamålsurstillskott för dessa skulle därmed bli 545 milj.kr.ca



högskoleen-utrustning vidInredning lokaleroch64 Anslaget 44Tabell SOU 1992av
1991922VIII Iheterna m.m. Kapitel 6

Ändamål grundutbildningBelopp kr. Varav
Andel Belopp kr.

000710 100anslagsbeloppTotalt
Av

052 784disposition 5Till regerin n- disponib medela- ingående 747 216moms 120
terstår 000584 300-

000 50 % 53 500 000inredning 107 000KBS

utrustning 437 200 000UUH
Av

000211 000FRN-ramen- ulturrådets 3 000 000ram- terstår 200 000 % 167 400 000223 75-
dispositionregeringensTill

utbildningar 40 100 000utökade
inredn. ochVarav utrustn.

20 050 000% 20 050 000 100 %uppskattad andel 50

utrustninginredning ochmedel förTotalt
950 000240grundutbildningenför

ocksåmåste i princip till delemellertidHänsyn atttas en av
ändamålsanslag forskningför utbildning ochhögskolornas nume-

inredning. in-finansiera utrustning och Dettaanvänds för attra
fram iför undervisning vi räknatde kostnadsramarnebär att som

anspråk sådana ändamål.i förtill del skall kunnakapitel 5 tasen
inklutgifter forskningsanslag och and-högskolornas totalaAv

medel gick 903 milj.kr. till inredning och199091 ut-externara
dåför inredning och utrustning räknasrustning. Som utgifter ut-

Transportmedel, Maskiner m.m.,275-8 276-274-1giftsslagen
m.m., KontorsmaskinerElektriska 277-46 apparater samt

Övriga inventarier. inte möjligt verksam-278-2 Det är att ur
andel dessa utgifter be-hetsredovisningen utläsa hur stor av som

milj.krberäknat382grundutbildningsanslagen. Drygtkostats av
frånovan finansieratsi tabellen kan hasätt antassamma som

återstodenutrustning. Av 521 milj.kr.anslaget Inredning och - -
forskar-sannolikt hänföra sig till forskning ochtorde merparten

utbildning.
f.n. underlag för bedöma hur andelDet finns inget att stor av

grundutbildningen. Vi vill emellertidbeloppet kan gälla erin-som
i den fördjupade anslagsframställningen förhögskolornaattomra

199394-199596, skall i juni 1992,budgetperioden som avges
kommer lämna uppgifter kan underlag för dennautgöraatt som

avstå frånVi därför valt här försökabedömning. har göraatt att
uppskattning beloppet.en av
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frågaNågon beräkning i lokalkostnaderna sou 1992; 44motsvarande harom
intevi kunnat eftersom de framräknade schablonbeloppen Kapitel 6göra,

lokalkostnader marginalkostnaden vidför enbart nyproduk-avser
därför genomsnittligation; de väsentligt högre än den hyresni-är

vån lokalbeståndet.för det befintliga här redovisade beloppenDe
avsedda vid förenbart användas beräkning kostnadernaär att av

såledesnytillkommande utbildningsplatser och kan inte användas
för fördelning lokalkostnaderna för det existerande utbild-av

fråganningsutbudet. Hela lokalkostnadernas relation till ut-om
vårbildningskostnaderna bör enligt uppfattning utredas mera

ingående såvad vi möjlighet fullgottän har göra,att att ettnu
underlag föreligger inför budgetperioden 199596-199798.

frågaDet bör observeras vi i för lokaler, inred-att om resurser
något omkostnadspåläggning och utrustning inte har räknat med

ändamålför inom högskoleenheten. Detta överens-gemensamma
stämmer de riktlinjer Svenskamed akademiska rektorskonfe-som

omkostnadspåläggfastställt det gäller förnär externarensen me-
del.





resursfördelningenlokala 301 1992 44Den
Kapitel 7

Vårt uttryckligen principerna förutredningsuppdrag gäller stats-
formernatill högskolorna, intefördelningmakternas resurserav

Vi vill understryka deinterna budgetering.för högskolornas atti
vi här har skisseratför olikakostnadsramar ämnesgrupper som

medelsfördel-styrande för den lokalaavsedda heltinte är att vara
för pedagogiska uppläggningenningen och mindre denän av un-

dervisningen.
måste hänsyn till rad fak-Vid den lokala budgeteringen tas en

nivå.resursfördelningen centralinte kan beaktas vidtorer som
genomsnittliga kostnadsramarna för deBl.a. det klart deär att

inte tillämpliga för alla enskilda ämnenolika ärämnesgrupperna
områdetinom berörda eller fakulte-utbildningsprogram detoch

Även områdenmellan olika in-vid fördelningenten. resurserav
ofta motiverat tillläm-högskola kan det dessutom attvaraom en

dem legat till grund förandra beräkningsgrunder än sta-sompa
tilldelning till högskolan.tens

synpunkter principernaredovisar i detta kapitel delVi en
Som vilokala budgeteringen. bakgrundför den ger en samman-

på lokala budgetprinciperfattning enkätsvaren en om somav
vårengjordes 1990. utförligare redogörelse för enkät-under En

finns i bilagasvaren
Även våra förslag iöverväganden och detta betänkandeom

utbildnings-gäller enbart de statliga högskolorna underformellt
frånredovisar vi enkätsvar Sveriges lant-departementet, även

vårdhögskolorna.landstingskommunalabruksuniversitet och de
Våra sist-har delvis principiell giltighet även för desynpunkter

i budget- och pla-de infogade heltnämnda, är etttrots att annat
neringssystem.

Lokala budgetmodeller7.1

Bakgrund0

principer för resursfördelning används vid den lokalaDe som
olikabudgeteringen varierar mellan olika utbildningar och typer

historiska förutsättningarna inomhögskolor och bygger deav
utbildningsområde. tydliga skillna-respektive I enkätsvaren märks

små dels filosofis-der dels mellan och högskolor, mellan destora
Vårdhög-utbildningar.ka fakulteternas utbildningar och andra

från för statligaskolorna skiljer sig i sin vad gäller detur som
högskoleenheterna.



Högskolereformen 1977 innebar för den statliga högskolans del SOU 1992 44
högskolornas möjligheter själva besluta resursfördel- Kapitel 7att att om

ningen blev väsentligt större förut. de filosofiskaän Inom fakulte-
avskaffades det s.k. automatiksystemet, där resurstilldelning-terna

hade kostnadsramar fastställdes överordnadestyrtsen av som av
områdenmyndigheter. alla försvannFör skiljelinjen mellan lärar-

löneanslagen och de s.k. driftkostnadsanslagen. I stället skildes re-
frånför grundutbildningen för forskning ochsurserna resurserna

forskarutbildning.
övergångenVid till den rambudgetsystemet försökte inya man

regel utnyttja eller modifiera redan existerande fördelningsmodel-
ler. de medicinskaInom och de tekniska fakulteterna fannst.ex.
fungerande modeller för resursfördelning, kunde användassom

iäven det systemet.nya
medicinskaDe fakulteternas budgetmodell formelvar en som

fördelade driftkostnadsanslaget dvs. för teknisk ochresurserna
administrativ personal m.m.materiel i proportion till insti-samt

åliggandentutionernas och prestationer inom utbildning och
forskning. Lårartjänsterna, betalades anslag, be-ett annatsom av

påverkatraktades på-givna storheter, kunde intesom som men
verkas budgetmodellen. budgetsystemEtt detta slag förut-av av

utbildningsätter där kursutbudet inte varierar och studentan-en
från år år.talet är oförändrat till

tekniskaDe högskolorna, har relativt antal valfriaett stortsom
kurser i sina utbildningar, hade utvecklat principer för fördelning

det s.k. dvs.kursanslaget medel för undervisning utöver deav
fasta lärartjänsterna, byggde institutionernas belastningsom
uttryckt i undervisningstimmar. I dessa budgetrnodeller ingick
också faktorer för examination, kursutveckling m.m.

de filosofiska utgåFör fakulteternas del det naturligt attvar
från automatiksystemets kostnadsramar. Stockholms universitet
konstaterar i sitt enkätsvar fördelningen mellanatt ut-av resurser

påbildningslinjerna i allt väsentligt kom baseras automatiksys-att
tilldelningsprinciper. fördelningDenna har sedan förts vi-temets

år från år.dare

Fördelning mellan linjer0

Fördelningen mellan olika linjer sker i de flesta fall särskilt vid-
utgångspunktde föregåendehögskoleenheterna årsstörre med i-

budget, justeras med hänsyn till ökat eller minskat antal ut-som
bildningsplatser enligt statsmakternas beslut.

I del fall beräknas denna grundval kostnads-en ram av en
årsstudieplats i civilingenjörsutbildningama ocht.ex.ram per -

Någravid flera de mindre och medelstora högskolorna. teknis-av
ka högskolor tvåmindre inämner del regel omkringatt en pro-
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cent för omfördelningar mellan linjer bl.a. SOU 1992 44avsättsav resurserna
för kvalitetsförbättringar. Kapitel 7

Fördelning mellan institutioner0

Fördelningen mellan institutionerna utbildningsresurserna skerav
i flertalet fall grundval studerande perav en resursram per
capita-tilldelning. i enbart vid de högsko-Det är stort sett stora
loma har utvecklat budgetmodeller hänsyn tilltarsom man som
andra faktorer.

gäller särskilt den tekniska utbildningen samtligaDetta teknis-
ka utbildningar använder eller mindre detaljerade budget-mer
formler för sin resursfördelning. Ursprungligen dessa formlervar

påalltid baserade antalet lärartimmar, successivt harmen man
övergått till modeller antingen bygger capita-beloppsom per

påeller kursgrupp.en resursram per
för tekniska LTHI Lund har styrelsen högskolan rekommen-

derat linjenämndema inte i utsträckning hittillsatt samma som
lägga lärartimmar till för resursfördelningen.antalet grund Styrel-

ocksåhar uttalat omfördelning inom linjeattsen av resurserna en
påbör baseras bedömning undervisningens kvalitet. I LTHsen av

påpekas mångaenkätsvar kvalitetshöjning bedöms i fall kun-att
ståndkomma till undervisningsformer prövasattna genom nya

initiativförmågadär den studerandes till i större utsträck-tas vara
ning och där lärarnas uppgifter blir andra iän dag därför in-men

mindre omfattande.te
medicinsk,För odontologisk och farmaceutisk utbildning gäller

utbildningsresurserna till del bundna i fasta lärartjäns-äratt stor
Eftersom samtliga utbildningsmoment obligatoriska ochärter.

antalet studenter konstant, saknas i regel motiv för omfördelning.
De tämligen komplexa modeller för fördelning förav resurserna
forskning och forskarutbildning fakultetsanslagen, utveck-som

fått någonlats vid dessa fakulteter, intehar därför egentlig mot-
svarighet det gäller grundutbildningen.när enkätsvarenI redovi-

imisslyckade försök Stockholm och Göteborg in-ett attsas par
föra aktivitetsrelaterad budgetering inom grundutbildning-en mer
en.

genomgåendeLärarutbildningarna förefaller basera sin fördel-
på årsning tidigare budget. Lärarhögskolan i Malmö uttrycker

pådetta tydligast Fördelningen linjer bygger uteslutande fö-
regående års dålinjetilldelning. Korrigeringar sker endast grund
för detta finns i budgetpropositionen eller officiellt doku-annat
ment.

Inom de filosofiska fakulteterna är det främst de naturveten-
någonskapliga utbildningarna har utvecklat form kurs-som av

Tvåbudgetsystem. exempel Stockholms universitet ochges av
Lunds universitet. StockholmI har varje äm-enats attman om ge

93



förhål- 44dyrhetsgrad i SOU 1992schablonfaktor, ämnetssom angerne en
från Kapitel1,0 för 7Schablonen varierarlande till andra ämnen. matema-

Lund har där-biokemi organisk kemi.tik till 3,3 för och I man
fastställa hur myck-principiellt omöjligtdet är attemot ansett att

i olika och tillämpar därförundervisningen bör kosta ämnenet
vartill kommer till-schablonbelopp för alla ämnen, ettsamma

laborativa och medmerkostnader i ämnen ämnenläggsbelopp för
fältövningar.

området resursfördelning-samhällsvetenskapliga skerdetInom
högskolan icapita-tilldelning. undantagi regel Ett ären som per

FrånLuleå Göteborgskursgrupp.fördelar resurserna persom
gårutvecklingen där ökaduniversitet även motrapporteras att en

användning kursbudgetering.av
utbildning vidsituationen för humanistiskekonomiskaDen

så dålig nå-håll katastrofaltuniversiteten upplevs flera attsom
Språkvetenskap-inte bedrivas.meningsfullt budgetarbete kangot
så, kreativtbeskriver situationenliga sektionen i Stockholm att

måst för ansträngningar försvar-nytänkande har vika att ettge
sektionen helhet fördelaoch skadabart sätt attutan ar-som --

sådantVarje försök till nytänkandemodet mellan institutionerna.
på kostnadskrävande nydaningar innebärvetskapen attstupar om

stort.försämringar för sektionens utbildning iytterligare
påFrån tjänstetätheten deLunds universitet konstateras att

95 Budget-humanistiska institutionerna är över procentstrax
sådant söka där det finns förmodellen blir i lägeett att pengar

sjukskrivningar och pensione-lönerna och hoppastäckaatt
... indragningar följerringar. Nerskärningar och möns-ett annat

fårdet möjligas konst. detexpansion. Det är Manän tater som
gåroch möjligt, inte det lämpligt. intelagligt är Detär att ta-som

någon MBL-förhandlingarresursallokering. talDet är omom
facket och riskförklaringar.med

står i Göte-den humanistiska fakultetenkontrast till dettaI
fördelningfastställt kursbudgetsystem förborg, har ett avsom

fristående denna fördelningsmodell har allamedel till kurser. I
fårnormalakategoriserats efter resursbehov, där ämnenämnen

får förhöjning basbelop-faktor 1,0 medan dyrare ämnen en aven
10-40kurs med procent.pet per

uttalas detmotiveringen för dettaI attsystem somman ser
måltilldelningssynpunkt bestämmeren fördel att ettstor ur man

får dåungefärligen bör kosta. institutio-för vad kurs Detta aven
från Markeringarviljeyttring nämndens sida.nerna ses som en

också på kostnadsfaktorn. ha-kan än Mangöras sättannat genom
reduktion tilldelningen för C-kur-de tidigare särskildt.ex. aven

därför lârarbehovet betraktades mindre grundatt avsomser
uppsatsarbete. har denna reduktion avskaffats, vilket skallNu

markering institutionerna böruppfattas att satsaav mersom
påbyggnadskurserna försöka höja kvaliteten ochoch genomström-

ningen.



Vid de mindre och medelstora högskolorna sker resursfördel- SOU 1992 44
utgångspunkt årsstudieplatserningen i regel med i antalet dvs. Kapitel 7

någracapita-tilldelning. Vid högskolor har dock fast-per man
ställt för undervisningens omfattning i form antalettnormer av
lärartimmar poäng.per

Budgetschabloner0

intressantDet är konstatera olika miljöer t.o.m. inomatt att
ämnessfär i högskolan kan ha helt skilda uppfattningarsamma

lämpliga principer för resursfördelning.om
Linjenämnden för naturvetenskaplig utbildning i Lund har en

mycket bestämd uppfattning möjligheterna differentieraattom
mellan olika ämnens resursbehov

Vi har kommit fram till det är omöjligt i detalj räknaatt att
vad varje undervisningämnes skall kosta. Alla utbildning-ut
kan hur dyra helst.göras Ingen har tillräckligt bredar som

sakkunskap för kunna jämföra behovet exkursioneratt t.ex.av
inom geografi med det datorövningar i matematisk statistikav
eller laborationernas omfattning i fysik med den i molekylär-

måstebiologi. Vi konstatera den perfekta och rättvisa för-att
delningen inte existerar.

I härtill har för den naturvetenskapliga utbild-motsats man
ningen i Stockholm fastställt schablonramar ämne varie-per som

från faktor 1,0 till faktor 3,3. Och humanistiska fakulteten irar
Göteborg det en fördel ha för vadstor attanser som en norm

språkvetenskapligakurserna i olika ämnen bör kosta medan-
sektionen i Stockholm uttrycker tveksamhet till användastor att
schablonfaktorer i budgeteringen med hänsyn till de skill-stora

rådernader vad gäller ämnenas storlek och lärarstruk-art,som
tur.

Karolinska institutet har ambition inom fram-näraattsom en
tid skapa resursfördelningssystem stimulerar ompröv-ett som

innehållerning och förnyelse och bl.a. störreett momentsom av
konkurrensinriktad resursfördelning i dag.än

står frånSom kontrast till denna uttalandet den naturve-syn
tenskapliga linjenämnden i Lund

Vi vill inteabsolut skapa situation där ämnena känner atten
måstede påkonkurrera medlen hitta peda-attom genom nya

Dågogiska eller kurser. skulle alltför mycket tidgrepp
för fundera förändringar för förändringens skull.att ut egen
Våra lärare redan tillräckligtär belastade. Vitungt tror att
ekonomiskt lugn är viktig förutsättning för god undervis-en
ning.



44Vårdhögskolorna SOU 19920
Kapitel 7

vårdhögskolorna inlemmade i lands-landstingskommunala ärDe
förutsättningarhar därför helt andrabudgetsystem ochtingens

de statliga högskolorna.för sitt budgetarbete än
vårdhögskolornamånga intetillfall tilldelasI somresurserna

församlad budget helautbildningslinje utan som enram peren
personalkostnader och övriga kostnader.fördeladskolenheten,

har möjlighetskolenheten inte avgörakan innebäraDetta attatt
rambeloppet förutbildningsplats eller beräknakostnaden enper

utbildningslinje.
nollbasbudgetering, vilket bl.a.landsting arbetar med s.k.Flera

har motivera och kostnadsberäknainnebär varje basenhet attatt
Vårdhögsko-varje budgettillfälle.verksamhet i dess helhet vidsin

Östergötland påpekar arbets-detta tids- ochi ärlan att en mer
traditionell budgetering. Samtidigt har denkrävande metod än

och motiveras; metodenall verksamhet belysesfördelen att ger
omdisponeringar,för prioriteringar ochdärigenom god grunden

förankring blandverksamhetsplaneringen kan bred lä-och ges en
övrig personal.ochrare

i flertalet falli respektive utbildning beräknasLärarbehovet ut-
Vård-ifrån linjerna.för de olikabestämda normer, gemensamma

på sådanaexempel normtal,högskolan i Stockholm ett somger
utgår från studerande skall erbjudas 30 timmars undervis-deatt

alternativt 1530 elever. För prak-ning vecka i grupper omper
handledarbehovtikmoment räknar med motsvararett somman

dvs. hand-15 studerande 2-3 timmarheltidshandledare peren
vecka. krympande ekonomiskastuderande och Medledning per

nedåt.måste normtal oftast jämkasemellertid dessaramar
vårdhögskolor framhållerNågra landstingens budgetsystematt

rektorproblem för högskolan. högskola pekarskapar En att
på-få ekonomiska styrinstrument bl.a. saknas möjligheterhar att

kalenderårsbudget medförlönekostnaderna. Landstingetsverka
läsårsplaneringockså för högskolans kanpraktiska problem t.ex.-

uppstå svårigheter överföra statliga medel, tilldela-det äratt som
Ävenfrån vårtermin.läsår, till generella budget-för höst-de ett

förbud omdisponering medel kanrestriktioner t.ex. mot av- -
skapa problem för högskolan.

7.2 Utredningens synpunkter

fr.o.m.rambudgetsystem kommer tillämpasDet attnya som
uppmärksam-199394 innebär högskolorna tvingas ägna ökadatt

frågan resursfördelning.de lokala principerna för Hög-het om
olika utbildnings-skolestyrelsen har själv fördelaatt resurserna

områden styrning den nuvarande anslagsindelning-denutan som
en ger.



Givetvis det varje högskolasär ensak ställning till SOU 1992de 44att ta
principer vill tillämpa. fördelningsprincipernaMen kan ofta Kapitel 7man

påha mycket styrande effekt institutionernas och lärarnas be-en
och förteende därmed utbildningens kvalitet. Det är därför vik-

tigt högskolorna analyserar för- och nackdelar med olikaatt noga
tänkbara fördelningsmodeller.

någradärförVi har det befogat lämna synpunkter iansett att
fråga principer och former för den lokala resursfördelningen.om

Lokala budgetmodeller0

utgå frånprincip kan den lokalaI resursfördelningen följande
faktorer

föregående års1 budget
2 antalet studenter
3 undervisningsvolymen
4 utbildningens resultat.

föregående årsAtt lägga budget till grund för medelsfördel-
ningen ofta denär enda framkomliga vägen saknar fast-när man
ställda eller accepterade för resursfördelningen. Men bud-normer

dågetmodellen inget incitament till omprioritering ochger om-
alltsåfördelning. Denna budgetteknik förutsätter i princip denatt

historiskt givna resursfördelningen den bästa.är
Antalet studenter är naturligtvis faktor inte kanen som man

undgå hänsyn till vid budgeteringen, sig tilldelningenatt ta vare
baseras belopp perstudent capita-tilldelning ellerett per

resursmängd undervisningsgrupp kursbudgetering. len per en
då från årdel fall, studentantalet kan förutsättas detsammavara

årtill i läkarutbildningen blir denna faktor konstant.t.ex.som- -
Undervisningsvolymen, dvs. antalet lärartimmar användssom

åtminstoneför kurs eller linje, sannoliktär i historisktetten en
utgångspunktenperspektiv den vanligaste för resursfördelningen.

Automatiksystemet vid filosofiskade fakulteterna byggde ur-
påsprungligen fastställda timplaner för undervisningen, och även

resurstilldelningen inom de tekniska och medicinska fakulteterna
har traditionellt baserats antalet lärartimmar.

budgetteknikDenna kan emellertid i sig verka hinderettsom
för förnyelse undervisningen. Förändringar i riktningen motav
ökad studentaktivitet innebär mindre antal schemalagda lärar-ett
timmar och medför därmed institutionens eller linjensatt resur-

minskar.ser
Resurstilldelning baserad utbildningsresultat har inte prövats

i Sverige. Fördelningen för grundutbildningen harav resurserna -
fråntill skillnad de budgetmodeller för forskning och forskarut-

bildning tillämpas innehållit någotvid flera fakulteter intesom -



alltså SOU 1992 44har inteaktivitetsrelaterat element. Budgetsystemet gett
utveckling i Kapitelresultaten. 7incitament förbättra Eninstitutionerna att
påpekat,emellertid, vi tidigareförutsätterdenna riktnint attsom

upprätthållas.kvalitetsnivån kanskapas förgarantier att

lokala budgetprocessenDen0

blir ledningsfunktionernahögskoleorganisationendenI mernya
ökade friheten organisera verk-betydelsefulla i dag. Denän att

kräver ledning kandisponerasamheten och resurserna en som
mål för nödvändiga prioriteringar.ochtydligasätta ta ansvaret

får egentliga verksamhetenaldrig glömma denSamtidigt attman
basnivån,på enskilda institutionen ochinom denbedrivs enbart

individer.enskildaav
högskoleenheten,uppgift sig det gäller helaLedningens vare-

motsvarandeeller eller enskild institution bör,fakultet enen -
framhållit vårt utvecklai huvudbetänkande,vi attvara ge-som

visioner och skapa förutsättningar förvärderingar ochmensamma
sammanhållning. böroch därmed Mottotsamverkanseffekter vara

ledning i kombination med akademiskdefinierad och tydligen
ingår ocksåuppgifter för denledningensfrihet. I att attsvara

erbjuds väl fungerande administrati-professionella verksamheten
servicenivå.med kompetens ochstödfunktioner högva

områden fakulteterolikahögskola indelad iVid ärsomen
högskolestyrelsens uppgift i budgetprocessen dels avdelablir att

administrativ service och förför erforderlig attsvara ge-resurser
stårbibliotek, etc. förfogan-funktioner datanät tillmensamma

verksamhetsområdena. sist-prioritera mellan Detde, dels att
ställa kravnämnda uppgift, kommerär att storaen ny som

modell för beräkning statsmak-högskolans ledning. Med den av
måste den lokalaresurstilldelning vi förutsatt äventernas som

utgå från förhållanden.andra premisser dagensfördelningen än
Både förutformningen utbildningsuppdraget och resursernaav

föremål för förhandling mellangenomföra det kan bli högsko-att
motsv..fakultetenleledningen och

mellannivån månPå skall i denmotsvarande sätt organen -
sådana omvandla anslagsbeloppen och det samlade utbild-finns -

områdetför till konkreta uppdrag till institutio-ningsuppdraget
nybörjarp-definierade kurser och utbildningsplatsernerna, som

fårårsstudieplatser. Vid mindre högskolalatser ocheller sty-en
både utbildningsområdenaprioritera mellan och definierarelsen

utbildningsuppdrag.institutionernas
får förhål-kan ledningen beställarfunktion iMan säga att en

nivån.lande till den utförande institution kanEn ta emot upp-
från olika beställarorgan inom högskolan, detdrag ärmen som-

påpekat viktigt definierasvi i huvudbetänkandet det klartatt-



SOU 1992 44för in-har huvudansvaretmotsvarandefakultet ellervilken som
Kapitel 7stitutionen.

har hittillsresursfördelningenpraxis vid den lokalavanligEn
årsfrån föregåendeutgå justerabudget och endastenbartvarit att

dimensioneringsför-beslutadestatsmakternahänsyn tillmed av
övergången kommerbudgetsystemettill detändringar. Vid nya

inteeftersom statsmakternamöjligt, delsinte längredetta att vara
motsvarande,linje ellerdimensioneringenkommer att perange

påfrån baseraskommertilldelningendels därför attstatenatt an-
planerade antalet.i stället för detutnyttjade studieplatsertalet

årsstudieplatsutgå från använtsde beloppenbartAtt somper
tillfredsställan-resurstilldelning kan intevid statsmakternas ge en

eller utbildningspro-till det enskildaresursfördelning ämnetde
utgår från genomsnittligt beräknateftersom denna ettgrammet,

utbildningsområde.inomresursbehov för hela landet störreett
differen-det nödvändigtlokala resursfördelningen ärVid den att

måste ocksåresursbehov. Hänsyntiera mellan olika ämnens tas
olika slag.lokala förutsättningartill av

litet antal studentereller kurser med mycketSpeciellt ämnen
resursnivåmåste undervisning allsrimlig minstagaranteras omen

från uppföljningssynpunktsamtidigtanordnas. detskall Men är
sådant formulerasutbildningsuppdraget för ämneviktigt ettatt

småäm-årsstudieplatstermer. dag förekommer detkorrekt i I att
årsstudieplatser uppfyllaför fler de kannena tilldelning änges

uppnås. fårresursnivå Samtidigt derimlig skall störreför att en
områdetinom tilldelning för färrevid högskolan ellerämnena

måstetillhandahålla.årsstudieplatser framtiden iförväntasde Iän
sådana differentieras stället.studieplats ifall beloppen per

måsteresursfördelningen utvecklasförlokalaDe somnormer
många principer redan tillämpas. Men detfall byggakan i som

mås-varje kurstill varje ochnödvändigt hänsyn ämneär attatt ta
resursnivå, litet,antalet studenterha basal även ärte omomen

bedrivas. kapitel diskuterarundervisning alls skall kunna I nästa
fråga utförligare.vi denna

för för-lärartimmar till grundlägga antalet schemalagdaAtt
påpekatsredan innebära konserverardelningen kan att mansom

förändringar. Resursför-undervisningsstrukturen och blockerar
nivån vårpå bör enligtdelningen mellan den lokalaämnena upp-

med kursbudgetering,fattning normalt baseras ett system som
vilken inte knuten tillkursgrupp, ärbygger en resursram per

naturvetenskapli-bestämd uppläggning undervisningen. Deaven
Göteborg,och humanistiska fakulteten ifakulteterna som re-ga

detta slag budgete-dovisas i bilagan, erbjuder goda exempel av
ring.

också i lokala budgete-vi det önskvärt denMen att mananser
möjligheterna hänsyn till resultatenringen störreprövar att ta -

både sker i dag.kvantitativt och kvalitativt än vad Det ärsom-
tillolika modeller med hänsyn deangeläget flera utprövasatt



förhållanden råderskilda vid olika högskolor och inom olika 44SOU 1992som
utbildningsområden. Samtidigt vill understryka det är vik- Kapitel 7att
tigt förändringar i budgetprocessen detta slag genomförsatt av

försiktighet.med



frågorövriga SOU 1992 44Vissa
Kapitel 8

fåResursgaranti för utbildningar med8.1
studenter

mås-capitatilldelningssystem byggerEtt resursramar persom
garantier förkompletteras med vissa ävennämnts attte som nyss

fårantal studenter rimligmed litetutbildningar och ämnen en
resursnivå vid viss högskola.alls skall finnasämnetminsta enom

UHÄSmåämnesproblematiken regeringensutreddes av -
UHÄ198586. föresloganslagsframställningen föruppdrag i att-

årligen förteckningskulle fastställa över ämnenregeringen en
måste organisa-för finnas kvar ivissa attgaranteras resursersom

UHÄs kriterierförslag borde följandetionen. Enligt vara upp-
sådani förteckningför skulle förasfyllda ämneatt ett upp en

Ämnet kunskapsuppbyggnad avseenderepresenterar0 en
omistligforskarutbildning ärgrundutbildning ocheller som

i landet.
Ämnet några fåellerfinns eller bör finnas uppbyggt en0

utifrån bedömning.i landet nationellhögskoleenheter en
Ämnet små tjänstermycket fastasaknar eller har0 resurser

fastautbildning alternativt harför grundläggande resurser
för forskning och forskarutbildning,enbart

Ämnet så utbudet bör planerasrekryterar studerande att0
i särskild ordning.

UHÄPå förslag tilldessa kriterier lade framgrundval ettav
krysslista omfattade sammanlagt 18förteckning ämnen,som

området.språkvetenskapliga Förteckningende flesta inom det
fastställdes regeringen i form anmärkning till reglerings-av av en

individuella linjer och enstakabrevet för anslaget till lokala och
kvarståttdet LIE-anslaget ikurser s.k. och har sedan det när-

oförändrad.maste
UHÃsuppförts i förteckningen skulle enligt för-Att ämneett

åläggsaslag innebära den berörda högskolan anordnaatt att
grundutbildning basutbud enligtinom med överens-ämnet ett

b ochkommelse med regionstyrelsen, lokalt regio-att resurser
nalt föravdelas utbildning i enligt det beslutade basutbu-ämnet

cdet det skulle krävas beslut regeringen ämnetsamt att av om
skulle etableras vid högskola eller detpermanent en annan om
skulle läggas ner.

Några frångarantier statsmakternas sida för tillräckligaatt re-
såledesställs till förfogande förteckninghar denna inte in-surser



neburit; det förutsattes respektive regionstyrelse skulle SOU 1992 44taatt an-
för detta i samband med fördelningen anslaget till Kapitel 8svaret ensta-av

såvittFörteckningen har dock kanka kurser bedömas med-m.m.
fört de enskilda högskolorna har sig förhindradeatt ansett att
alltför kraftigt reducera eller lägga ned utbildningen i berörda

underlaget varit mycket litet.ämnen även om
vår måsteuppfattning statsmakternaEnligt förta ett attansvar

frånvissa bedöms omistliga natio-ämnengarantera att som som
nell synpunkt kan fortleva även studenttillströmningen i sigom

grundutbildningeninte skulle motivera det. När det gäller bör
detta hittills innebära regeringen fastställer förteckningattsom en

sådanakrysslista förteckningöver ämnen. Denna skallen- -
åliggandeinnebära för den berörda högskolan tilldela äm-ett att

miniminivå.minst fastställdnet motsvararresurser som en
nivå garantinivån kan resurstilldel-Denna t.ex. motsvara- -

ningen för 30 studenter det capitabeloppmed gäller förper som
Ävenfråga. årsstudieplatseri antalet utnyttjade skulleämnet om

bli mindre 30, bör inte resurstilldelningen understiga detta be-än
lopp. konsekvens dettaEn blir samtidigt denna garantitill-attav

pådelning bör ligga utanför de beräknas grundvalresurser som
högskolans utbildningsuppdrag, och dessa ämnen bör heller in-av

årsstudieplatserinräknas i det antal den berörda högskolante som
förväntas fylla.

påverkar8.2 Andra faktorer som
resurstilldelningen

föregående utgår frånDiskussionen i de kapitlen generell be-en
dömning behovet lärarstöd och undervisningsresurser i öv-av av
rigt. I statsmakternas ställningstagande till resursfördelningen kan
också åstadkommabehöva beaktas kostnaderna för dennaatt att
resursnivå någotkan variera mellan olika högskolor och olika or-
ter.

fårFramför allt högskolorna i Norrland högre kostnader0
språkresor, får ocksåför praktikresor De oftat.ex. etc. mer-

kostnader för och traktamenten för gästlärare,resor som
måste svårigheteranlitas grund rekrytera fast lä-attav
rarpersonal. Liknande merkostnader förekommer vid de

högskolorna.nyare
StockholmsområdetHögskolorna i har merkostnader0 som

orsakas löneläget i huvudstadsregionen högre iär änattav
landet i övrigt. I synnerhet gäller detta för personal inom
ämnesområden efterfrågan på-där arbetskraft är särskilt

Äventaglig, i del tekniska ämnen. den allmännat.ex. en
kostnadsnivån Stockholmsområdeti högreär än i andra de-
lar landet.av
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SOU 1992 44också påverkas utbildningsorganisa-kanResursbehovet av0
8många Kapitelkanstudenterutbildningar medtionen. I t.ex. upp-

blirstordriftsfördelar, eftersomdelkomma gruppernaen
distributionsformenfaktor kanfördyrandeEnstörre. vara

lärarinsatserså distansutbildning oftast störrekrävert.ex. -
undervis-fråga traditionellaförberedelser änsärskilt i om -

måstevidareutbildningskaraktärkurserningsformer. I av
kvällstid och helger,tillförläggasinte sällanundervisningen

kostnader.medför ökadevilket

vårtingår iemellertid intefaktorerprecisera dessasökaAtt
utgångspunkterfrån pedagogiskaVår uppgift äruppdrag. att

på-utbildningsområdens karaktärocholika ämnensdiskutera hur
övrigt. faktoreri Deochlärarinsatserbehovetverkar resurserav

frånmåste bedömasoch deärnämnts art,annanav ensom nyss
Vårutgångspunkter. be-politiskaelleradministrativaandra --

från normaladenavvikelserdockuppfattningstämda är att re-
varje enskiltmåste särskilda skäl imedmotiverassursberäkningen

småockså för-relativt iSådana rimligenavvikelser börfall. vara
totala anslag.hållande högskolansberördatill den

påpekat uppdelning anslagenföregående denhar viI det att av
å andra sidanå utbildning ochgrundläggandesidanmellan ena

samband med hög-skedde iforskarutbildning,forskning och som
universitet ochvid olikaolika sätt1977, gjordesskolereformen

resursni-förklaringen tilldelhögskolor. Detta kan atten avvara
olika olika hög-sigvån utbildningar i dagjämförbaraför ter

skoleorter.
högskolornas inbör-värderai framtidenMen attavsermanom

framhållasmåstesjälvfallet och detkostnadseffektivitet bördes -
tydligtutbildningsplatsgrundtilldelningenskärpamed varaper-

högskolor.för allaprincip likadefinierad och i stor





9 Kostnadskonsekvenser SOU 199 44
Kapitel 9

9.1 förBasresurser utbildningen

För utredningen gäller de allmänna direktiven förslagen inteatt
får öka de offentliga utgifterna och förslag till utgiftsökningaratt
skall konkreta förslag till rationaliseringar eller be-motsvaras av
sparingar.

Även i departementspromemorian Fria universitet och hög-
framhålls utgångspunktenDsskolor 19921 för utredning-att

resursberäkningar skall tillämpning dagensatt ut-ens vara en
bildningsutbud skulle leda till totala resursbehov isamma som
dag. Undantag emellertid förgörs utrustningskostnadema, under
hänvisning till uttalande 198990UbU25riksdagen 102-ett av s.
103.

Det räkneexempel för undervisningsresurserna vi redovi-som
påbygger denna förutsättning. Det innebär därför de före-sat att

slagna utbildningsområdenresursförstärkningarna för de isom
resursnivåndag har den lägsta balanseras motsvarandeav resurs-

områden.minskningar för andra Att genomföra dessa resursför-
stärkningar reduktioner för andra utbildningar skulle inne-utan
bära merkostnad 130 vilketmilj.kr. knappt 3motsvararen av ca

utbildningsanslagen.procent av
framhållit,Som vi redan tidigare finns det goda pedagogiska

nivånför höjning den lägsta det vi före-argument sätten av
slår. också vårfinnsDet enligt uppfattning förskål viss utjäm-en
ning mellan dyra och billiga utbildningar. Men det inte li-är

årsstudieplatska uppenbart just de viatt resursramar per som
frånräknat med de optimalaär pedagogisk synpunkt. Som redan

påpekats räknar vi därför med de kan finnasatt argument som
skall komma fram under remissbehandlingen.

9.2 Lokal- och utrustningskostnader

Som nämnts har frånutrustningskostnadema undantagits detnyss
våragenerella kravet förslag beträffande resurstilldelningenatt

skall inom ekonomiska i dag. I detrymmas samma ramar som
åberopade uttalandet riksdagen konstaterade utbildningsutskot-av

råderdet olika uppfattningar hurtet att resurstillskottstoraom
behövs för tillgodose grundutbildningens behovattsom utrust-av

ansågning. Utskottet fådet därför nödvändigt bättreatt ett un-
derlag för bedömning behovet resurstillskott fören utrust-av av



1992 44sådan SOUenligt utskottetbedömning bordeinredning. Enning och
9treåriga Kapitelbudgetperiod.inför nästagöras

för inredning ochresursbehovetberäkningprinciper förDe av
vårföregående innebär enligtredovisat i detutrustning visom

så möjligöverhuvud äravvägninguppfattning rimlig attsomen
bedömningtill grund för denläggasbör därför kunnaDegöra.

riksdagen efterlyst.som
resursbeho-framgår sammanlagda6.6 detavsnitt kanSom av

grundutbildningen beräknasutrustning förochför inredningvet
utgångspunkt studerandeantalet 199192.i785 milj.kr. medtill ca

ändamålstår kan be-förfogande för dessaf tillDe som nresurser
blir därmedresurstillskottBehovettill 240 milj.kr.räknas avca

utrustningsin-emellertid vissaHärtill kommer545 milj.kr. attca
förUnderlaggrundutbildningsanslagen.finansierasf.n.köp attav

hög-emellertid finnas först närbelopp kommerberäkna detta att
199394-199596föranslagsframstållningarfördjupadeskolornas

i juni 1992.föreligger
vi inte kunnat göralokalkostnaderna hargällerNär det mot-

lokalkostnaderschablonbelopp försvarande beräkningar. De som
nyproduktionvidmarginalkostnadernaredovisar enbartvi avser

hyresnivångenomsnittligadendärför väsentligt högre änoch är
lokalbeståndet. avseddaschabloner ärbefintliga Dessaför det att

för nytillkom-beräkningen kostnadernaanvändas vidkunna av
föreslår frågan lokal-helaVimande utbildningsplatser. att om

föremålutbildningskostnader blirövrigakostnadernas relation till
ingående vi haft möjlighet göra,utredning vadänför atten mer

så budgetperiodeninförunderlag föreliggerfullgottatt ett
199697-199899.

åtgärderKvalitetsfrämjande9.3

framhållit vårt ökade beto-huvudbetänkande kan denvi iSom
utbildningeni den högreeffektivitet och resultatningen somav -

få utbildning-negativa följder försig berättigad lätti och för är -
kvalitetsfrämjandesamtidigtintekvalitet satsarom manens

kvalitetsnivååtgärder rimlig kangarantier föroch skapar att en
uppnås.

åtgärderna medförföreslagnai huvudbetänkandetDe som
medverkanhand dels förslagetkostnadsökningar i förstaär att av

all högsko-bli regelmässigt inslag iexaminatorer skall ettexterna
för kompetensut-föreslagnaleutbildning, dels det programmet

lärare.veckling för högskolans
våra kvalitetssäkring i hög-förmekanismerövervägandenI om

examinationenmedverkan iskolan förslagetär extern en avom
pedagogiskviktigaste. förstärktkanske den Enhörnstenarna ut--

vår uppfattningenligtbildning för högskolelärare är vidare en
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utbild- SOU 1992 44nödvändig förutsättning för den utveckling högskolansav
Kapitel 9ning vi skisserat i huvudbetänkandet.som

innefat-princip borde därför de reguljära utbildningsanslagenI
ändamål. de nödvändigaför dessa För att garantera attta resurser

vårkvalitetsåtgärderna blir genomförda det emellertid enligtär
åtminstone inledningsskede,uppfattning önskvärt, i deett att me-

ändamålför kan urskiljas tydligt idel beräknas dessasom resur-
stilldelningen.

direktiv gäller för alla kom-Med hänsyn till de allmänna som
någotmittéer lägger vi här inte fram förslag högskolanattom

ändamål.skall tillföras ytterligare för dessa föreslagnaDeresurser
åtgärderna medför dock under alla omständigheter vissa kostna-

måsteantingen bestridas omfördelningar inomder, som genom
den totala eller finansieras resurstillskott. Av föl-ramen genom

framgårjande räkneexempel den uppskattade storleksordningen
ingår vård-inte tilldessa kostnader. I räkneexempletav resurser

högskolorna, bara till mindre del finansieras med statli-som en
medel.ga

framhållasI detta sammanhang bör kostnaderna föräven att
lärarnas kompetensutveckling bör i samband med utrymmetses

löneåtgärder samrådför i övrigt och bestämmas i med berörda
personalorganisationer.

Externa examinatorer0

framhållit vårSom vi i huvudbetänkandet det uppfattningär att
examination sammanfattande karaktär eller omfattande störreav
avsnitt generellt bör ske under medverkan examinato-externaav

förstahandsmål åt-Som har vi föreslagit varje student,ett attrer.
minstone i längre, examensinriktade utbildningsprogram, skall ge-
nomgå minst examination med den kvalitetskontrollen som an-
vändandet examinatorer innebär. Vi vill understrykaexternaav

detta den lägsta frekvens kanäratt accepteras systemetsom om
alls skall bli meningsfullt.

års-Vid de statliga högskolorna finns f.n. 128 000 utnyttjadeca
UHÄsenligtstudieplatser verksamhetsberättelse 1992. 128 000

alltsåstudenter skall minstmöta examinator minstexternen en
gång treårigtunder utbildningsprogram, vilketett motsvarar ca

år.43 000 studenter per
utgår frånVi varje examinator kan medverka i examinatio-att

fyra studenter dag och arbetspass normaltatt ettnen av per om-
således tvåfattar dagar. Varje student kantre antas motsvara ar-

betstimmar. Om den genomsnittliga kostnaden för lärare utgören
år lönekostnadspålägginkl.410 000 kr. och förkostnaderca per

ändamål och arbetstiden omfattar 1 700 timmargemensamma
år, blir lönekostnaden för examinera 43 000 studenterattper ca

år.21 milj.kr. förKostnaderna och traktamente kanper resor



till 6 000 kr. för varje arbetspass SOU 1992 44uppskattningsvis beräknas ca
då examineras. 43 000 studenter blir kostnaden Kapitel 924 studenter För
då milj.kr.11ca

alltså merkostnaderna för medTotalt kan ett system externa
år.uppgå 32till milj.kr.examinatorer perca

Kompetensutveckling0

tämligen detaljerad beskrivninghuvudbetänkandet har viI gett en
vårt för kompetensutveckling för hög-föreslagnahur programav

påpekas utformningenkan utformas. börskolelärare Det att av
frågavariera i tid ochkommer kunnaprogrammet att om upp-

fakultetsområdenolika högskolor och olikaläggning mellan
utbild-motsv.. bör dessutom observeras delarDet att stora av

projektarbete vid den institutio-ningen ha formen av egnaavses
nen.

kostnadsberäkningen bygger dock denföljandeDen upp-
vårti betänkande. föreslagna hand-läggning skisserats Detsom

består delarlingsprogrammet treav

utbildning för lärare nyrekryterasA grundläggande somen
därpå årensuccessiv utbildning under de följande femB en

fortbildning för alla lärare under helaC till regelbundenrätten
tjänstgöringstiden.

hösten 1990Totalt finns vid de statliga högskoleenhetema ca
lantbruksuniversitet,exkl. omfattas19 000 lärare Sveriges som

vårt förslag. kostnadsberäkningen räknar vi inte med kostna-Iav
för bortfall arbetstid för de lärare deltar i utbild-derna somav

ingå iningen. Utbildningen förutsätts tjänsten. Vi räknar heller
inte resekostnader för kursdeltagarna. merkostnadermed De som

genomförandeuppkommer gäller planering och utbildning iav
kursform. Vi räknar härvid med kursvecka i genomsnittatt en

vilket förutsätter hälften75 000 kr. kursernakostar att ca avca
internatkurser. Vid genomsnittligt deltagaran-genomförs ettsom

dåblir kostnaden kursvecka 5 000 kr.tal 15 personer per per
Beloppet kan jämföras med kursavgiftema vid kom-deltagare.

mersiellt anordnade kurser, ofta ligger 4 000-5 000 kr.som per
dag.

finns inte underlag för exakt bedöma omsättning-Det att mera
lärarkåren.nyrekryteringen i Omoch denantar atten man ge-

årnomsnittliga tjänstgöringstiden 25 skall i genomsnittär ca ca
år Emellertid800 nyrekryteras. bör sannoliktpersoner per man

räkna med rekryteringsbehov under de 5-10större närmasteett
frånåren. utgår våra 000Vi i beräkningar 1 skallatt ca personer

år.nyrekryteras per
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Den grundläggande utbildningen för dellärare A omfat- SOU 1992 44nya
totalt veckor, årfyra dåveckor i kursform.tar Per blir Kapitel 9sex varav

kurskostnaden 1 000 4 0005 20 milj.kr.x x ca
fortsattaDen utbildningen del B åromfattar 2 veckor per

varav årkursvecka under 2-6 anställningen. fortvarig-Ien av
hetstillståndet såledesskall kursvecka erbjudas 5 000en ca perso-

år, vilket innebär 5kostnad 000 5 000 25ner per en av x ca
milj.kr. Inledningsvis blir åretdock kostnaderna lägre första ing-

årkostnad; fr.o.m. 2 stiger år.kostnaderna med 5 milj.kr.en per
Del C, den kontinuerliga fortbildningen, omfattar enligt försla-

delta år.rätt i veckas fortbildning Omget att räknaren per man
bort dem återstårdeltar i del A och B 15 000 läraresom ca som
skall kunna erbjudas år,kursvecka vilket innebär kost-en per en

år.nad 75 måstemilj.kr. Inledningsvis kanske ambi-av ca per
tionsnivån bådelägre,sättas ekonomiska skäl och därför attav
högskolorna sannolikt inte har förutsättningar för anordnaatt ett
så omfattande utbildningsprogram. föreslåVi vill dock att man

på åtminstonesiktar fjärdedel lärarkadernatt skall till-en av ges
fälle fortbildning dådetta slag. innebäratt Detta kost-en av en

år.nad knappt 20 milj.kr.av per
vårtTotalt kan kostnaderna för för kompetensutveck-program

såledesling sammanfattas följande sätt

A Grundläggande utbildning 20 milj.kr.
årSuccessivB utbildning 2-6

fortvarighetstillståndeti 25 milj.kr.
C Kontinuerlig fortbildning 20-75 milj.kr.
Summa 65-120 milj.kr.

Som redan nämnts blir kostnaden för del B lägre under de för-
åren. uppgårUnder 199394 detsta sammanlagda medelsbehovet

till 40 milj.kr., väljer den ambitionsnivånlägre för delca om man
C, för därefter åröka 5med milj.kr. föratt del B.per

påpekasbörDet dessa kostnadsberäkningaratt är avsedda att
innefatta administrationskostnader både nivålokal och för den
nationella samordningsenhet vi föreslagit.som

9.4 Sammanfattning

Basresurser för utbildningen0

Vårt förslag till kostnadsramar för undervisningsresurserna med-
för i enlighet med direktiven inga kostnadsökningar. Om man- -
vill undvika reducerade anslag för de utbildningar med dettasom
skulle innebära merkostnad 130 milj.kr.en av ca

För inredning våroch utrustning innebär beräkning totaltett
resursbehov årligen.drygt 785 milj.kr. Om räknar med deav man



från 441992SOUgår grundutbildningenförutrustningf.n. tillresurser som
Kapitel 9vid högskoleenhe-utrustningInredning ochanslagetsärskildadet

dessutombör545 milj.kr. Hänsynkostnadsökningenblirterna ca
grundutbildningsansla-bekostasutrustning i dagvisstill atttas av

belopp kommerstorleken dettaför bedömaUnderlag att avgen.
anslagsframställningarhögskolornasföreligga först närdock att

1992.kommit in i juni
vårt förslagmedfråga räknathar vi endastlokaler attI om

nytillkommandekostnaderna förvid beräkninganvändasskall av
utbildningsplatser.

åtgärderKvalitetsfrämjande0

åtgärder kanvi föreslagitkvalitetsfrämjandedeFör mansom
beräknade iföljande kostnadermedsammanfattningsvis räkna

års kostnadsläge199192

32 milj.kr.examinatorerKostnader för externa0
minstlärareför högskolanskompetensutvecklingförResurser0

året till 120199394 successivt ökandeochmilj.kr. första40
fortvarighetstillstånd.milj.kr. i65eller minstmilj.kr. ett

% nuvarande ansla-1,5 dedettaSammantaget motsvarar ca av
året förunder det förstagrundläggande utbildningtill att se-gen

% anslagen.3öka tilldan ca av
ingå regul-princip i debör iexaminatorerförMedlen externa

förslagsvisinledningsskedeUnderutbildningsanslagen.jära ett
lämpligt detreårsperioden docktorde det attden första vara

efter ansökan.hålls högskolornafördelas mellanochsamman
likaså under den för-kompetensutveckling börförResurserna

Frågan finansieringenhållas ochstorlekensamlade.tidensta om
föremål samråd mellanförblibördenna staten som ar-resursav

Avvägning-fackliga organisation.högskoleläramasochbetsgivare
åtgärder för personalut-löneökningar ochgenerellamellanen

centrala lö-i anslutning till dediskuteraskunnaveckling bör t.ex.
neförhandlingama.
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Reservation SOU 1992 44
Reservation

Birgitta Stymne ochav

David Samuelsson

Utredningens uppgift har varit pedagogiska grunder defi-att
niera resursbehovet för högskolans utbildningar. En sammanväg-

sådananing olika faktorer har resulterat i indelningav ut-en av
åttabildningarna i Kostnadsramarna för ingenjörs- ochgrupper.

civilingenjörsutbildningarna föreslås härvid bli olika, 40 000 resp.
47 årsstudieplats.000 kronor utnyttjadper

vårEnligt uppfattning finns det inte tillräckliga pedagogiska
motiv motiverar dessa utbildningarsammantaget ska haattsom
olika kostnadsramar.

ocksåDet är olyckligt i detta sammanhang skilja mellan deatt
båda dåutbildningarna Treårigagränsen mellan dem är flytande.
ingenjörsutbildningar finns redan dåoch i framtiden, kandidat-

möjliggörs, kommer gränsen bli alltmer oskarp.attexamen
Skillnader finns dock mellan ingenjörs- och civilingenjörsut-

bildningarna vad gäller behov utrustning. Den föreslagna hög-av
kostnadsramen vad utrustning för civilingenjörsutbild-re avser

ningarna därförär motiverad.
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Internationella jämförelser S 199 44
Bilaga 2

1 Kostnadsrelationer

För belysning rimliga kostnadsskillnader mellan olikaatt en av
utbildningar har vi sökt göra del internationella jämförelser.en
Sådana försvårasjämförelser i flertalet universitetssy-attav man

fråni världen inte utbildning forskning vidstem separerar resurs-
tilldelningen.

Separat resurstilldelning för utbildningskostnader baserad
belopp studieplats förekommer emellertid i del fall. Viett per en

frånkan redovisa exempel Australien, Canada,Ontario Nya
Zeeland och Storbritannien. För möjliggöra jämförelser redo-att

ocksåvisar vi vissa uppgifter för Sveriges del. En sammanfattande
jämförelse finns i kapitel 4 i huvudtexten.

1.1 Australien

AustralienI genomfördes 1988 omfattande organisatorisken re-
dåform den högre utbildningen, universiteten och colleges ofav

advanced education samordnades i enhetligt för högreett system
utbildning.

En effekterna denna förändring har varit antalatt ettav av
universitet skapats sammanslagning tidigarenya genom av separa-

colleges, vilket frånhar medfört antalet enheter minskat 72ta att
till 35. Samtidigt har utbildningsplatserantalet ökat kraftigt med

årligen10över sedan 1988.procent
åstadkommaEtt viktigt led i reformen utjämningattvar en av
frågade historiskt betingade skillnaderna i finansiering mellanom

olika universitet och högskolor. Ambitionen enheternaattvar
skulle finansieras on the basis of theywhat do rather than histo-
rical precedent and arbitrary Classification. Samtidigt eftersträva-
des finansieringssystem med entydiga kostnadsfaktorer för oli-ett

frånka slag utbildning, till skillnad opaqueden processav som
resurstilldelningen tidigare utgjort.

treårsperiodenDe principer fastställts för 1991-1993 inne-som
fårbär varje universitet samlat ramanslag för alla driftkost-att ett

nader. Underlaget för ramanslaget beräknas emellertid förseparat
utbildning respektive forskning. Utbildningskomponenten baseras

helårsstuderande.studentantalet För tilldelningen har man
fastställt kostnadsfaktorer för fem olika ämnesgrupper, varierande
från 1,0 till 2,7 för den grundläggande utbildningen undergradu-

frånteaching, påbyggnadsutbildningoch 1,4 till 4,7 för ochate
forskarutbildning.



från 1992 44SOUhämtad denåterges följande tabelliKostnadsfaktorerna
2Bilaga1990 presenteradeaugustiutbildningsministern idärpublikation

källa AssessmentModel i AustralienRelative FundingThe1.Tabell
institu-educationAustralias higheroffunding positionrelativeof the

1990Augusttions,

MatrixTeaching CostsRelative

Discipline Weights
ResearchOtherUndergraduate
DegreePostgraduate

1
1 2,01

131,6

2,2 4,73,0
2,7

Clustering of DisciplinesMatrixTeaching CostsRelative

Higher DegreeOtherUndergraduate
ResearchPostgraduate

AccountingAccountingAccounting
AdminEconomicsAdminEconomicsAdminEconomics
ComputingLawLaw
EducationHumanitiesHumanities OtherOther

Education Law
MathsStatsMathsStats

BehavWuralS°1°n°° NursingSocialOther
Education BuiltOtherStudies
Mathsstats Environment

StudiesSocialOther Healthother
HumanitiesOther

Other Langag°5ComputingComputing
SmilalOtherNursingNursing

StudiesBuiltBuilt OtherOther V15alP°f°rm1ng,EnvironmentEnvironment
AmOther HealthHealtother

Other LanguagesOther Languages
VisualPerformingVisualPerforming

ArtsArts

AgricultureAgricultureEngineering
ScienceBehaviouralBehavioural ScienceScience

DentistryDentistrySurveying
EngineeringEngineering
MedicineMedicine

ture- ScienceScience
ry .. Ss urveyingurveyingMedicine Veterinary ScienceVeterinary ScienceScienceVeterinary
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övergångenInför till det kunde konstatera SOU 1992 44systemet mannya
34 institutioner omfattades modellen skulle Bilaga 215 deatt som avav

få minskade anslag medan 19 skulle öka. ökning eller minsk-En
ning med 3 bedömdes tolerabel. 21 enheterFörprocentca som

3skulle dock förändringarna bli Kostnadernastörre än procent.
tilldelningen till de underfinansierade enheternaför höjaatt upp

till 26 milj. dollar.till denna toleransmarginal beräknades ca
genomfördes avdelades 30 milj. dollar för bud-När systemet

1991-1993 till underfinansieradegetperioden tillskott desom en-
ocksåheterna. Anpassningen kunde ske reduktiongenom en av

inom oförändrad anslagsram,studentantalet medan de enheter
få behållaskulle reducerade anslag kunde sina anslagsom om

antalet utbildningsplatser ökades i motsvarande grad.
Policy Statement i oktober 1991 konstateras deI struk-ett att

turella förändringarna kan avslutade och de fi-attansesnu nya
inledningssvårigheternansieringsformerna efter vissa accepterats

1990-talet det kvaliteten i utbildningenFör ärsystemet.av som
står i fokus. Vissa kritiker har hävdat expansionen inneburitatt

kvaliteten eftersatts. Regeringen understryker föratt att ansvaret
kvalitetskontrollen primärt ligger hos universiteten själva. Statens
roll skapa förutsättningar för effektiv kvalitetskontroll,är att en
vilket bl.a. sker nationella utvärderingsinitiativ.genom

diskussionenFör bredda har regeringen uppdragit Hig-att
her Education Council utreda kvalitetskriterier och mekanis-att

påverkarför kvalitetssäkring i högre utbildning, faktorermer som
kvaliteten, samband mellan och kvalitet metoder församtresurser
uppföljning och bedömning kvaliteten. Resultatet skall redovi-av

under 1992.sas
årsFr.o.m. 1992 budget medel för belöna enhe-attreserveras

kan redovisa good teaching practices och för initiativter som
kan bidra till bättre undervisningskvalitet. Samtidigt skapassom

National Centre for Teaching Excellence med uppgift do-ett att
undervisningkumentera bra inom- och utomlands och sprida

dessa erfarenheter i systemet.
års1994Fr.o.m. budget kommer 70 milj. dollar motsvarande-

2 anslagen till högre utbildning fördelasprocent attav -
grundval kvalitetsbedömning högskolornas verksamhet.av en av
Dessa medel innebär nettotillskott till budgeten för högreett ut-
bildning. dettaI sammanhang understryker det inte ärattman

någon påavsikten omfördela driftbudgetendel basisatt av av
kvantitativa verksamhetsindikatorer.

nationell instansEn för utvärdering den högre utbildningenav
framhålls måstekommer inrättas. Det denna oberoen-att att vara

frånde regeringen; vill inte kopiera modeller Frank-t.ex.av man
rike, Holland eller Storbritannien, eftersom de inte bedöms fören-
liga med den australiska traditionen institutionell autonomi.av
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sedan mitten 1960-provinsen Ontario i Canada arbetarI man av
universitetenresurstilldelningssystem för de statligatalet med ett

varje viktfaktorstudentantalet. För ämne gällerbaseras ensom
unit. skallbaserad basic income Det belopp utgörasomen

årbasic unit fastställs för varje i budgetbehandlingen.income
Ökningar minskningar i antalet basic income units skall ieller

påverka resurstilldelningen först de överstiger 3princip om pro-
bastilldelning finns speciella medel förUtöver denna ävencent.

tvåspråkigaändamål,olika för nordligt belägna enheter, fört.ex.
institutioner och för enheter med särskild specialisering, och för

utbildningsprogram.nyetablering eller omläggning av
gäller följande viktfaktorerF.n.

ÄmnenViktfaktor

General First1 Arts, and Year Honours
GeneralScience, and First HonoursYear

Secretarial Science
Social Work, First Year
Theology

diplomaUndergraduate programs
1.5 Arts, Upper Years Honours

Commerce and Business Administration
Fine and Applied Arts
Law
Library Science
Physical Education
Physical and Occupational Therapy
Social Work, Upper Years

2.0 Agriculture
Architecture
Education
Engineering
Food and Household Science
Forestry
Music
Nursing
Pharmacy
Science, Upper Years Honours
Masters and First Year Ph CommerceD and Busi-

Administration, Journalism, Public Admi-andness
nistration

3.0 Masters and First Year Ph Criminology,D Educa-
tion, Fine Arts, Humanities, Science,Library Law,
Mathematics, Physical and Health Education, and
Social Sciences

4.0 Masters and First Ph Agriculture,Year D Architec-
Dentistry, Engineering, Food and Householdture,

Science, Forestry, Geography, Medicine, Music,
Nursing, Pharmacy, Physical Therapy, Psychology,
Science, Social Work, Veterinary Medicineand

5.0 Dentistry
Medicine
Veterinary Medicine

6.0 All after firstPh D of the Ph Dyear program
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1.3 Nya Zeeland SOU 1992 44
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Den regering tillträdde 1990 lade i juli 1991 fram ettnya som
omfattande utbildningspolitiskt under rubriken Inves-program
ting in people asset. innebär bl.a.Programmetgreatestour en-
kraftig utökning antalet platser inom den högre utbildningen.av

Kostnadsberäkningarna i detta baserade följandeärprogram
områden.kostnader studieplats inom olika Relationstalen iper

högerkolumnen utredningens beräkning.är

Tabell 2. capita-kostnader ñr högrePer utbildning i 1992Nya Zeeland
Källa Education Policy Investing in people 30 Julygreatest asset,our-1991

Utbildningsområde Kostnadsram Kostnadsfaktor
student ArtsSocialper
SNZ Science 1,0

Extramural education 6 354 0,9

Arts, Social Sciences, Commerce,
General 6 946 1,0

Fine Arts, Music, Nursing, Science, 21010 1,5
Early Childhood Primary Teaching,
Trades, non-degree in Agri-courses
culture, Architecture and Engineering

DoctoralHonours, Health Sciences, 12 862 1,9
Specialist Secondary Teaching,
degrees in Agriculture, Architecture
and Engineering

Veterinary 19 978 2,9

Medicine 61225 3,7

Dentistry 41 320 5,9

CategoryDoctoral Honours B 23 572 3,4

Doctoral Honours Category C 28 162 4,1

1.4 Storbritannien

Storbritannien frånI sker resurstilldelningen till universite-staten
traditionellt bå-i form blockanslag i princip innefattarten av som

de utbildning och forskning och alla slag kostnader. Beräk-av
ningen anslagen har dock under det decenniet i ökandesenasteav
omfattning skett för utbildning och forskning.separat

För 199091 tillämpades följande capita-beloppper



Storbritannieniolika utbildningarKostnadsrelationer mellan 1992 443. SOUTabell
Källa Ti-199091. ThePCFCzs capita-beloppUFCs199091 och per Bilaga 21990-03-16.Education SupplementHighermes

KostnadsfaktorPCFCUFCsareasProgramme
1,0median juridikguide
samh.vet.price
UFC PCFCff

2,16004medicinePreclinical1
2,42005dentistryPreclinical2
3,98 500medicine3 Clinical

9 400 4,3dentistryClinical4
760 1,8 1,74 000 3medicineSubjects allied5 to

2,0300 3 760 1,74sciences6 Biological
2,1 1,74 600 3 760Physical science8

3 389 1,2 1,52 700statistics9 Mathematics and
3 389 1,4 1,53 100scienceComputer10

700 3 760 2,1 1,74technologyEngineering and11
building and12 Architecture,

076 1,43 800 3 1,7planning
398 1,2 1,12 700 2geographyEconomics and13
214 1,0 1,02 200 2social studiesPolitics, law and14

administrativeand15 Business
1,3800 2 398 1,12studies

communication and16 Mass
1,0900 2 214 1,32documentation

1,3 1,02 900 2 21417 languages etc.
1,0archaeology 800 2 214 1,3excl. 2Humanities18
1,53 300 3 365 1,5Creative19 arts
1,3500 2 939 1,63Education20
1,32 846servicesand social21 Health

tilldel-Funding Council baseratUniversities199192 harFör
beloppföljandeningen
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Storbritan-universitetsutbildningar iKostnadsrelationer4. mellan 1992 44Tabell SOU
CouncilKälla Universities Funding199192nien

KostnadsfaktorUFCsgroupsAcademic subject
1,0 juridikguide

.vet.price samh

2,15 210medicinePreclinical
2,37505Preclinical dentistry
3,99 530Clinical medicine

530 4,310denistryClinical
480 1,84medicineSubjects allied to
770 1,94sciencesBiological

3,89 310Veterinary science
590 1,94related subjectsAgriculture
110 2,15Physical sciences

1,23 000statisticsMathematics and
880 1,63studiesComputer

2,45 900Metallurgy
180 2,15Engineering and technology
130 1,7planning 4building andArchitecture,

3 800 1,5Applied social work
1,23 020geographyEconomics, sociology and
1,02 470social studiesPolitics, law and other
1,33 160administrative studiesBusiness and
1,4documentation 3 490communication andMass

270 1,3disciplines 3and relatedLanguages
3 710 1,5Archaeology

060 1,23humanitiesOther
3 680 1,5Creative arts
3 820 1,5Education

motsvarande be-jämföras medkostnadsrelationer kanDessa
och formlerstudieför 197879, hämtadelopp normerur en om

1980-talet.publicerades i börjanresursfördelningför avsom



ämnesgrupperKostnadsrelationer olika vid universite-Tabell 5. mellan SOU 1992; 44
i Storbritannien 197879ten Bild 2gaof universitiesRan undergraduate total departemental UKnet atcosts

79197
Taylor Norms and allocation.Källa Bryan LR. Formulae in resource

Conference 3.of University Administrators, Occasional SeriesPaper

Weighted KostnadsfaktorSubject totalcategory
Socialdepartmen- sciencesnet

1,0tal unit cost
studentper

Education 648 0,9
Preclinical medicine 2 214 3,0
Clinical medicine 3 492 4,7
Clinical dentistry 2 773 3,7
Studies allied medicine 301health 1 1,7to
Engineering 1 402 1,9
Other technologies 1 325 1,8
Agriculture forestry 1 141 1,5
Veterinary science 4 107 5,5
Biological science 1 466 2,0
Mathematics 939 1,3
Physical sciences 7371 2,3
Management 805 1,1
Social sciences 749 1,0
Architecture planning 943 1,3town
Other professional vocational studies 928 1,2
Arts 873 1,2

5 Kostnadsrelationer i Sverige

Kostnaden studieplats i den svenska högskolan har de senasteper
UHÃsåren årligaredovisats i detalj i verksamhetsberättelser. I

återger tillhandahållen årsstudiep-följande tabell vi kostnaden per
årsstudieplatslats 198990 och kostnaden utnyttjad 199091.per



tillhandahållen årsstudieplats6. 198990Tabell Kostnad och kostnad SOU 1992; 44per
årsstudieplatsutnyttjad 199091per

åUtbildning KostnadsfaktorKostn. rsstudieplatsger AES-omr. 1,019899 199091
åp åpann. utn. 198990 199091

Teknisk utbildning
Civilingenjörsutbildning 41 765 49 741

061 63 187Arkitektutbildning 57
ingenjörsutb. 32 639 45 159Kortare

YTI-I-utbildning 36 994 47 427
Lokala linjer 28 301 39 076
Fristående 30 243 29 526kurser
Totalt teknik 38 381 15047

Naturvetenskaplig utbildning
Allmänna utbildn.linjer 44 203 54 174
Fristående 30 209 35 973kurser
Totalt naturvetenskap 39 057 47 078

Juridisk utbildning
Juristlinjen 9 545 13 028
Lokala linjer 740 19 87711
Fristående kurser 10 780 16 319
Totalt juridik 9 724 13 556

Ekonomisk utbildning
Ekonomutbildning 880 1915 424

600Kostekonomi 30 53 420m.m.
YTH-utbildning 26 867 34 963

linjer 22 910Lokala 38 541
Totalt ekonomi 16 988 21 824

Beteendevetenskaplig utbildning
Psykologutbildning 93929 44 621
Social utbildning 16 852 21 700m.m.
Lokala linjer 39 000 17 998
Totalt beteendevetenskap 18 816 24 158

samhällsvetenskaplig utbildning
Allmänna linjer 18 482 24 694
Lokala linjer 00022 23 151
Totalt samhällsvetenskap 18 494 24 521

Fristående kurser inom
AES-området 12 371 13 067 O ® P7

AES-områdetTotalt 15 037 18 443 é s Ql
Vårdutbildning
Läkarutbildning 80 390 94 071 -cPsykoterapiutbildning 95 059 90 741
Logopedutbildnin 45 181 41255 vSjukgymnastutbil nin 36 957 44 179
Lokala linjer och fris ende
kurser 18 405 46 597m.m.
Totalt medicin 71 486 82 297
Medicin exkl. läkarutbild-
ning och psykoterapi 32 526 46 597
Odontologisk utbildning 53 332 65 059
Farmaceutisk utbildning 29 340 34 715

vârdutbildnings-Totalt
området 64 912 271 J t75 Å



44SOU 1992
årsstudieplats KostnadsfaktorUtbildning Kostn. per Bilaga 21,0199091 AES-omr.198990

åp åptillh. utn. 198990 199091

Lärarutbildning
28 391 32 395 1,9 1,8Förskollärarutb. m.m.

Grundskoleämneslärar-
58 321 3,0 3,245 271utbildning

3,5832 64 535 3,5Yrkespedagogisk utb. 52
76 358 88 274 5,1 4,8Estetisk lärarutbildning

påbyggnads-Pedagogisk
88 47 257 5,9 2,6utbildning 757

2,6 2,5lärarutbildning 38 504 45 765Totalt

Humanistisk utbildning
794 27 236 1,2 1,5Allmänna utbildningslinjer 18

24 274 1,2 1,3linjer 18 575Lokala
Fristående 590 0,9 0,713 089 13kurser

13 786 15 238 0,9 0,8Totalt humaniora

Religionsvetenskaplig utbildning
Religionsvetenskapliga

35 0,6 1,917 222 251linjen
Fristående 9 626 13 558 1,0 0,7kurser m.m.

491 28 090 1,0 1,5Totalt religionsvetenskap 15

46 856 56 953 3,1 3,1Kulturutbildningar

Konstnärlig 91 588 105 677 6,0 5,7utbildning

jursamhum/teol 14 17 780 1,0 1,0Totalt 757

år 198788före finns inte motsvarande kostnads-tidigareFör
års U 68uppgifter tillgängliga. 1968 utbildningsutredning gjorde

huvudbetänkande vissa uppskattningar kostnadernadock i sitt av
SOU 19732 563.för olika slag utbildningar s.av

ñr högre 1972 KällaKostnadsrelationer utbildning i SverigeTagel7.
8U

KostnadsfaktorUtbildning Kostnad
års- humsamh.vet.per

1,0studieplats

Teknisk utbildning
civilingenjörsutbildning 000 3,5Arkitekt- och 14

hortonom, landskapsarkitekt 12 000 3,0Agronom,
000Iantmästare 12 3,0

Trädgårdstekniker 16 000 4,0
Jägmåstare 20 000 5,0

25 000 6,3Skogsmästare
Genomsnitt skogsjordbruksutbildning 14 167 3,5

Brandingenjör 14 000 3,5
000 1,8Sjöingenjör 7

sjökapten 000 1,87
Drifttekniker 8 000 2,0
Yrkestekniska linjer 10 000 2,5
Genomsnitt övrig utbildning 9 200 2,3teknisk
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KostnadsfaktorUtbildning Kostnad Bilaga 2års- humsamhyet.per

1,0studieplats

Naturvetenskaplig utbildning
20 000 5,0Biologi, kemi
16 000 4,0Fysik
18 000Genomsnitt naturvetenskaplig utbildning 4,5

ekonomisk social utbildningAdministrativ, och
3 000 0,8Jurist
6 000Socionom 1,5

Ekonomiföreståndare 000 3,012
Hälsovårdsinspektör 8 000 2,0
Beteendevetenskapsamhällsvetenskap 4 000 1,0

10 000 2,5Psykologi

Vårdutbildning
Läkare 25 000 6,3

16 000 4,0Tandläkare
Veterinär 20 000 5,0

000 1,8Sjukgymnast 7
20 000 5,0Logoped
14 000 3,5Farmaceut
8 000 2,0Receptarie

000 1,3Arbetsterapeut 5
Sjuksköterska 9 000 2,3

2,8Tandhygienist 11 000
Socialpedagog 14 000 3,5

Lärarutbildning
Förskollärare 6 000 1,5
Fritidspedagog 12 000 3,0
Klasslärare 12 000 3,0
Lärare i industri 12 000 3,0och hantverk
ADB-lärare 20 000 5,0
Danspedagog 25 000 6,3
Musikpedagog 14 000 3,5

Humanistisk utbildning
språkliga historisk-filosofiska ämnen 000 1,0och 4
Religionsvetenskaplig utbildning 3 500 0,9

Journalist 9 000 2,3
Bibliotekarieutbildning 10 000 2,5
Kommunikations- 8 000 2,0och reklamutbildning
Genomsnitt 9 000kulturutbildningar 2,3

Konstnärlig utbildning
Regissör 90 000 22,5
Scenartist 40 000 10,0
Koreograf 50 000 12,5
Mimartist 25 000 6,3
Målare, skulptör 000 3,514
Konsthantverkare 12 000 3,0

sångareMusiker, 000 8.814
Genomsnitt konstnärlig utbildning 35 000 8,8



några internationella2 Resultat och SOU 441992resurser -
exempel Bilaga 2

åtmin-Sverige resurstilldelningendebatten i har ofta nämntsI att
delvis knytas till utbildningsresultaten.börstone

fåFrån länder finns relativt exempelandra hämta resul-att
resurstilldelning. för resurstilldelningentatanknuten Basen iär re-

gel liksom hos huvudsakligen historiskt betingad, och för-oss- -
årfrån till har oftast karaktären margi-ändringar ett ett annat av

nella anpassningar till förändringar i studentantalet Detm.m.
några intresse ifinns dock exempel är detta sammanhang.som av

påverkarFinland tillämpas där examinationenI ett system re-
så frånsurstilldelningen 110 anslagsökningensätt att ettca av

år fördelastill med hänsyn till antalet avlagda examina rela-nästa
70 %till antalet lärare. den prestationsorienterade tilldel-terat av

på examination i forskarutbildningen, %ningen baseras och 30
alltsåi grundutbildningen. Systemetexaminationen förutsätter

ocksåökar kontinuerligt, vilket fallet underatt resurserna var
1980-talet. liksomdelen När i andra länderstörre av nu resurser-

får någraför utbildning dettahögre knappaststagnerat, systemna
praktiska effekter.

Danmark använder undervisningsministeriet sedan börjanI av
1980-talet vid beräkning resurstilldelningen till universitet ochav
högskolor tämligen komplicerad budgetmodell, där ele-etten av

iantalet studietrinstilvaaksterär svensk terminologimenten
helårsprestationer enligt redovisningen till Danmarks Statistik.

faktor används dock underlag förDenna närmast som en prognos
tilldelningsgrundandeantalet studenter, och det danskaöver sy-

betraktaskan knappast resultatorienterat tilldel-stemet ettsom
ningssystem.

åtgärderinförs fr.o.m. 199293I Norge rad för ökaatten ge-
nomströmningen inom universitets- och högskolesektorn. Man
inför resurstillskott för varje avlagd hovedfagseksamenett
10 000 manliga 000kr. för studenter och 15 för kvinnliga, som

såskall tillföras den berörda institutionen och användas med-att
len i första hand kommer de lärare till godo varit handledaresom
till t.ex. i form studieresor, etc..utrustning Medlenexamen av
får dock inte användas till lön eller arvode. Vidare skall delen av

för utbildning inom juridik, humaniora, samhällsveten-resurserna
vilketskap och naturvetenskap 50 milj.kr. %1motsvarar ca av-

högskoleområdetden totala budgeten för universitets- och för--
delas med hänsyn till genomströmningen antalet vekttall-
poäng student. Fördelningen skall göras departementetper av

grundval genomströmningen 1991. Slutligenunder 20harav
milj.kr. för bidrag till projekt kan förbättraavsatts som genom-

fåtalströmningen. 3-6Departementet välja stör-att ut ettavser
år.projekt, bör löpa fleraöver Det universitet eller hög-re som



skola beviljas bidrag förutsätts bidra med belopp in- SOU 1992 44som samma
den budgeten. Bilaga 2om egna

Det sistnämnda beloppet utgör nettotillskott tillett resurserna
för åtgärdernahögre utbildning, medan de övriga har finansierats
inom oförändrad totalram.

Storbritannien,I där den politiska ledningen uttalat bestämda
påkrav effektivisering och marknadsanpassning den högre ut-av

bildningen, baseras resurstilldelningen fortfarande uteslutande
studentantalet. Genom betydande andel utbildningsinsti-att en av
tutionernas kommer via elevavgifter som finansierasresurser ge-

det offentliga studiestödssystemet, kan attraktiv institu-nom en
tion vissa resurstillskott. Härutöver har emellertid hittills inga
element prestationstilldelning införts.av

Holland detär enda landet genomgåendei Europa base-som
resurstilldelningen resultat i form avlagda examina.rar av

Den normerade studietiden för de flesta universitetsutbildningar
år,4 12är och varje student fullföljer utbildningen skall allt-som

så medföra resurstilldelning årsbelopp.4,5motsvararen ettsom x
varjeFör nybörjarstudent tilldelas universitetet emellertid endast

årsbeloppet; återstående1,35 den delen 3,15x av resurserna x
årsbeloppet tilldelas först sedan studenten avlagt examen.

USAI har infört eller försökt införa performan-ett staterpar
funding i den högre utbildningen. De omfattande erfa-ce mest

renheterna har Tennessee, där sedan 1979 fördelar andelman en
först 2 %, 5 % för statligt finansierad hög-senare av resurserna

utbildning grundval bedömning utbildningsresulta-re av en av
Bedömningen göra centralten. statlig myndighet Theav en -

Tennessee Higher Education Commission i vilken utbildningsin-
stitutionerna är representerade påoch baseras fem kriterier-

1 Hur andel utbildningsprogrammenstor blivit of-av som
ficiellt ackrediterade;

2 Hur andel utbildningsprogrammenstor blivit fö-av som
remål för utvärdering genom eller internaexterna test

studenterna eller review; testresulta-av genom peer om
överstiger nationellaten eller förbättrats över ti-normer

den poäng;extrages
3 Utbildningsresultatet i allmänna generalämnen educa-

tion outcomes mätt med American College Testing
ACT College Outcome Measures COMPProject exa-
mination;

4 Bedömningar frånutbildningen nuvarande ochellerav
tidigare frånstudenter ocheller arbetsgivareallmånföre-
trädare poäng institutionen så-visar och hurattges om
dana survey-undersökningar gjorts och redogör för hur
resultaten ianvänts utbildningsplaneringen;

5 Institutionens handlingsprogram för utvärdering och ut-
veckling utbildningen.av



441992SOUfår poängtalinstitutionenkriterierdessa ettochFör ettvart av
2BilagaFördelningenuppfyllts.på kriteriernagradhögi hurberoende av

f.n.fundingperformanceför motsva-tillgängligade resurserna
på institutions poäng-totalbudgeten varjebaseras%5rande av

tal.
belönai önskansitthari Tennessee attSystemet enursprung

till-enbarttidigarestället föriutbildningenkvalitet igod att som
Även detkriterier.kvantitativabasendela omavresurser

frånönskemål insti-eftersuccessivtpoängberäkningssystem som
har effek-mekaniskt,sigtillämpas kankommittutionerna teatt

utvecklakommitutbildningsinstitutionerna attblivit om-attten
redogörelser,såvitt tillgängligabedömaskanoch,fattande av

sinutvecklingutvärdering ochframgångsrika för ut-avprogram
bildning.

fun-performanceför1988sedanfinnsColoradoI ett system
utbildning,för högresamordningsorganetstatligadär detding,

CCHE, för projekt-Educationof HigherCommissionColorado
beloppdisponerarExcellenceof motsva-bidrag till Programs ett

Införutbildning.för högretotala anslagen% de1rande högst av
denmilj. dollarutnyttja 3medräknade199192 att avcaman

milj. dollar.till 5,2uppgickmaximala casomramen,
nominerafår högskolornaår universiteten ochde statligaVarje

iefter beredningochutbildningsprogram,% sinatill 5 enavupp
högstof Higher EducationCommissionkommittésärskild utser

flerårigaregeliExcellence. Bidragen äroffem Programsnya
år. 100 000 ochmellanvarierarBidragen,upp till fem som

normalaår, får innebärainte000 dollar programmets500 attper
reduceras.budgetreguljärauniversitetetsanslag i

anyExcellence definierasofProgramBegreppet aca-som
administrative unitofConsortiumdemic programs, orprogram,

distinguishededucationinstitution of higherstate-supportedof a
offers and byexperience thateducationalof thequalityby the

attract.and studentsof the facultythe quality can
följan-kriterierna för urvalet ärföreskrivnalagstiftarnaDe av

de

programs;för graduateprominencenationala graden av
sådan denprioriteringuniversitetetshögskolansb taregen

resurstilldelningen tilluttryck isig programmet;
ekono-Coloradosbidrag tillmöjligaC statenprogrammets

etc.;arbetsmarknadnäringsliv,utvecklingmiska
för deneffekternakvalitet,d andra indikationer so-som

utvecklingen;kulturellaciala och
plans;academicmede överensstämmelse master

CCHE.kriterier bestämsf ytterligarede som av

högskolorna bl.a.universiteten ochnomineringar skallsinaI
faktorerföljandebelysa
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Quality of faculty Bilaga 2
Quality of students
Institutional financial commitment theto program
Contribution economic developmentto
External supportfunding

Initiativet i Colorado, tills vidare betraktas för-som som en
söksverksamhet, alltsåbygger på skönsmässig bedömningen av
varje projekt, och har inga inslag poängberäkning det slagav av

tillämpas i Tennessee.som





Lokala budgetmodeller §§äa1§9244-

sammanställning enkätsvarav

vårenHögskoleutredningen bad 1990 samtligaunder högskolor
redogörelse för de principer och budgetmodellerom en som an-

vänds vid fördelningen för den grundläggande ut-av resurserna
bildningen.

återgesföljandeI det de delar enkâtsvaren redogör förav som
fördelningsprinciperna.

frågorGenerella1

Stockholms universitet

anslutningI till högskolereformen 1977 gjordes teknisk omräk-en
ning till budgetramar för institutionerna. Denna omräkning grun-

pådade sig utnyttjandet det för medelsförbrukningutrymmeav
budgetåretautomatiksystemet under 197576 ju-medsom gavs av

stering för planerade ändringar under 197778. Kursutbudet för-
läsåret förhål-i princip oförändrat under 197778 iutsattes vara

läsåretlandet till 197677.
Utifrån ocksådessa tekniska omräkningar kunde för lin-ramar

jenämndernas budgetarbete beräknas. Detta innebär det histo-att
riska för linjenämndernasutgör basen i allt väsent-arv som ramar
ligt utgörs automatiksystemets tilldelningsprinciper.av

Universitetsstyrelsens beslut för linjenämndernasom ramar
utgått från föregående årsförslag till budget har tilldelning som

bas. Till denna har, med korrigering för avsättning skall skeatt
till kostnader och internt tillämpade principergemensamma om

ifrånkostnadsberäkning, lagts och dragits de förändringar av
verksamheten följt förslag i budgetpropositionen och riks-som av
dagens beslut.

åren någotUnder de första 1980-talet infördes kom attsom
Årligenkallas den innovativa miljonen. budgeteradeavsattes ur

medel för grundläggande utbildning 1 miljon kronor, ungefär 1
% ändamål.budgeterade medel för detta I anslutning till bud-av
getarbetet ansökte linjenämnderna medel för utveckling ellerom

något ocksåinförande kurser, i fall för kvalitetsförstärk-av nya
ning befintliga kurser. Medlen fördelades institutionerna iav
budgetbeslutet.

1984 uppmärksammades problem med sjunkande utnyttjan-ett
årsstudieplatserna.de de budgeterade följdTill därav ersattesav

den innovativa miljonen med för tomplatsindrag-ett system
ning. tillämpasDetta fortfarande. Principen är antaletatt tomma



44SOU 1992be-felbudgeteringar,för acceptablamarginalmed vissplatser, en
årsstudieplats- Bilaga 3genomsnittligainstitution. Denför varjeräknas

antalettillsammans medinstitutionenförkostnaden tommager
till viss del,utnyttjasomfördelning. Dettaförunderlagplatser ett

föreslås, verksam-förutbildningarberoende vilka nysomnya
omfördel-teoretiskt motiverade14 denNormalt drashet. avca

fördelning.tillningen in ny
alltså fram till för-framför alltlederbudgetmetoderDessa en

linjenämndsområdena. För-olikadeverksamhetendelning av
ocksåinnehåller kvalitetskomponent.givetvisdelningsbesluten en

Umeå universitet

grundutbildningenförtilldelasinom fil fakInstitutionerna en ram
studeran-på ochAntalet kurser, poängkursbudgetering.baserad

och sektorsan-uppdelad i LIF-tilldelningen. Ramen ärde styr
slag.

med antalkurskostnad räknarberäkningVid ett un-manav
påslagtilloch läggerochdervisningstimmar poäng ettgruppper

Kurskostnaden varierar mellantekn.adm. personal.drift ochför
laborativ kursregel kräverinstitution. Ioch teoretisklaborativ en

laborationer krä-ochövningarundervisningstimmarfler attpga
Även påslaget olika behovsmå varierargruppstorlekar. p.g.a.ver

exkursio-för kemikalier,driftresursertekn.adm. personal ochav
o.dyl.datorkraftner,

ingen uppdel-tilldelningsbeslutuniversitetsstyrelsensI anges
institutionen be-drift.undervisning och Det ärning mellan som

skalltilldeladehur deinternbudget ochslutar resursernaomom
mellan oli-omfördelaInstitutionen har rättanvändas. att resurser

undervisning ochfördelasoch hurka kurser avgör resurserna
från ställskursplaneringen,awikelserdrift. Vid t.ex.stora om en

institutionen redani efterhand. Omtilldelningenin, korrigeras
ilinjenämnden ställeti tjänster kanhunnit binda resursernaupp

ålägga o.dyl.utvecklingsarbeteinstitutionen
Ovanstående institutionerVissanormalförfarandet.beskriver

så små baseradbastilldelningde harvolymmässigtär att an-en
förantal tjänster krävskurser. vissti stället för Etttalet tjänster

den givnafungera och inominstitutionen skallatt ger manramen
kursutbud.ett
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civilingenjörsutbildning2 Teknisk utbildning SOU 1992 44
m.m.

Tekniska ihögskolan Stockholm

linjeramsfördelningKTHs bygger dialog mellan GruNen
ågrundutbildningsnämnden linjenämndernaoch den sidanena

ålinjenämnderna institutionernaoch och den andra. dialogenI är
institutionernas kostnader för driva kurs central betydel-att en av

Vid fördelning [civilingen-medel för CBA-utbildningarnase. av
arkitektutbildningarna]jörs-, bergsingenjörs- och används huvud-

sakligen capita-fördelning. Följande samband gällerper
En linjes linjeramstilldelning utgörs grundtilldelning ochav en

ingårstrukturtilldelning. grundtilldelningen den bastill-I s.k.en
delningen. Grundtilldelningen är elevberoende, förutom för al-en

linjer lika fast del 2,5 Mkr. Bastilldelningen skill-ärstor om ca
naden mellan grundtilldelning brutto och den grundtilldelning

gårlinjenämnderna kan disponera. Bastilldelningen di-netto som
rekt till institutionerna finansieraför normal kursutveckling.att
Bastilldelningen beräknas elevantal och kurspoäng. Struktur-
tilldelningen täcka onormalt höga utbildningskostnaderattavser
vid vissa linjer.

199091För utgör

%grundtilldelning 75netto ca
bastilldelning %23ca
strukturmedel 2 %ca

Eventuell omfördelning mellan linjerna görs huvudsakligen
med strukturmedel.

Chalmers tekniska högskola

Planeringsramar till sektionerlinjer0

Högskolestyrelsens utbildningsberedning HUB för attansvarar
förslag till planeringsramar motsv.fram för utbildningslinjertas
inom civilingenjörs- och arkitektutbildningen i enlighet med de
riktlinjer planeringsförutsättningaroch lagts fast högsko-som av
lestyrelsen. planeringsramarDe gäller för de olika linjerna ärsom
förhållandevis från år år frånsettstabila till förändringar i platsan-
tal, särskilda satsningar i anslutning till uppbyggnaden ut-av nya
bildningar medel för oftastutvecklingsarbete i formsamt m.m.

engångsanslag. årsstudieplatsPlaneringsramarna varierarav per
för de olika linjerna bl.a. beroende andelen teknikintensiva



1992 44SOUvalfria ämneningår andelenutbildningsprogrammet,iämnen som
Bilaga 3linjen.vidstuderandeoch antalet

omför-utvecklingen ochföljtperiodlängrehar underHUB en
rimligdessaförlinjertilldelat garanteraatt perennyaresurser

Även låg capitatilldel-linjer medetableradecapitatilldelning. per
blivitutbildningeni takt medtillförts ökadehar attning resurser

teknikintensiv.mer
inteskeranslagsramarNågon linjernasprövningfullständig av

budgete-inoll-basbudgetering. Tyngdpunktenårligen viat.ex.
nivå förändringarpå diskuteraf.n.central läggsringen att av

frånutgångspunkt verksam-linjernasmedbefintliga anslagsramar
hetsplanering.

mål ochutbildningslinjernashar initierat översynHUB aven
kan läg-dennabedömer översyn199091struktur under attsamt

resursbe-bedömninggenomgripandeförtill grund avmerengas
En vilka faktorerförstudielinjerna.olikaför dehoven somav

har tidigaretill linjernavid fördelningeninbör vägas resurserav
dekaner.fram sektionernastagits av

sektionsnivånpå Sektionsstyrelser ochBudgetarbetet0
linjenämnder

tillför förslagoch linjenämnderSektionsstyrelser attansvarar
inomliggerfram för de utbildningsprogrambudget läggs an-som

institutio-svarsområdet med berördasamverkanutarbetar, isamt
institutionertillutbildningsanslagettill fördelningförslag avner,

produktionsavtal.
budgetmodellerutformafrihetSektionsstyrelserna attstorges

till institutio-fördelningsektionen förinom den resurseravegna
frånnågot ställervarandra vilketskiljer sigModellernanerna.

fördelningenvidoch avstämningsamordningsärskilda krav av
till flera linjerför utbildningtill institutioner svararsomresurser

fysik.informationsbehandling ocht.ex. matematik,
så sektions-budgetarbetet upplagtVid flertalet sektioner är att

institutionerna för pla-utbildningsuppdrag tillstyrelsen lägger ut
ramar. institutionernaekonomiskainklusivenerad verksamhet

för-förslag innansektionensdärefter möjlighet att reagerages
för institutio-Sektionsstyrelsenfastställs.delningen attansvarar

ekonomiska förutsättningarsektionen devid den gesnerna egna
såväl utbildning forskning enligtbedrivakrävs för att somsom

institutioner-totalansvar förplan, dvs. sektionen harfastlagd ett
verksamhet.samladenas

anslagen förhuvudmodeller för hur sektionerna fördelarTre
urskiljasgrundutbildning kan
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D-linjerna SOU 1992 44ochkursbudgetering enligt F-, E-Fullständig1
Bilaga 3undervisningsplan ochfastställd

studerande.beräknat antal

K-linjerna.institutionerna i V- ochBastilldelning till
årliga variationerprincip oberoende av

och elever.i utbildningsutbud antal
Rörlig kopplas till förändradedel
utbildningsförutsättningar.

får M-linjen.bastilldelning m.h.t.3 Varje kurs en
lärarkostnader, handledning,direkta

Någonantal elever.kursplanering och
schemabundnakoppling till antalet

modell.timmar förekommer inte i denna
utgårbastilldelning därutöverFörutom
lärarintensitettilläggsanslag för högre

på karaktär och förberoende ämnets
speciella utrustningsbehov.

tekniska högskolanLinköpings universitet,

90Institutionernas tilldelning i budgeten tillär än procentmer
kursverksamhet skall bedrivas vid in-direkt kopplad till den som
läsår. Endast viss administrationstitutionen kommande samt er-

samband medför kostnader i examensarbeten ersättssättning
undervisningsvolymentill och utanför linje-direkt kopplingutan

ramarna.
åsättslinjenämndenbeställs prisVarje kurs ärettsom av som

undervisningstimmar och antal elever kur-beroende antaletav
beror vilken undervisnings-Priset undervisningstimmasen. per

form olika priser tillämpas, för föreläsningarbeställs. Tre ensom
lektor, för lektlonsundervisning ochoch seminarier en gruppun-

assistenter laborationer.dervisning och Förutomfören ren un-
dervisningstid tilldelas tid för kursutveckling, kursledning och

påläggexamination för täcka administration, materialsamt att
förhållandeoch tekniker i till storlek. medkursens Kursen ersätts

det antal elever deltog i vid tidigare kurstill-kursen närmastsom
fälle, för laborationskurser det godkända i labora-antal som var
tionsmomentet. För kurser görsnya prognoser.

Linjenâmnderna direkt tilldelningen till institutionenstyr ge-
frånden undervisningsvolym väljer köpa insti-attnom resp.man

tution. Eftersom civilingenjörsutbildningenstudenterna inom har
relativt antal valfria i sin utbildningkurser ävenett stort styr stu-

efterfrågandenternas tilldelningen till institutionen. Härigenom
sker institutionerviss omfördelning medel mellan olika ochen av

år.verksamheter varje



1992 44högskolan SOUnaturvetenskapligaochtekniskaLunds universitet,
3Bilaga

metoder deras för-olika näranvänderlinjenämndernaolikaDe
på institutionerna arbetasfördelasskallhurslag till resurserna

lärartimmarNågra till antaletlinjenämnder hänsynfram. tar en-
linjenämnder tillämparandramedankursplaner,ligt föreslagna

vissinnebäraexempelvis kanmetodergenerella att ensommer
årsstudieplats. Områ-institutionernatilldelasmängd perresurser

antaletlinjenämnderna ärrekommendation tilldesstyrelsens att
hittills bör ligga tillutsträckninginte ilärartimmar somsamma

fördelningförslagen tillgrund för av resurser.
årligtillåter omprövningBudgeteringsprinciperna av resurs-en

tillgängligaandellinjeramarna. Enfördelningen mellan resur-av
linjer el-två för förstärkninganvändasavsätts attprocent, avser,

områdesstyrelsens bedöm-enligtkvalitetshöjningdärler ämnen
dennarealistiska förslag finns för hurangelägen och därning är

Kvalitetshöjning bedömsförverkligas.kvalitetshöjning skall kunna
stånd undervis-många tillkommai fall kunna attgenom nya

initiativförmåga tillstuderandesdär deningsformer prövas tas va-
iuppgifter blir andra änutsträckning och där lärarnasi störrera

omfattande.därför inte mindredag men
innehållerårliga regel för-budgetförslagLinjenämndernas som

respektive linje-resursfördelningen inomförändringartillslag av
följd ändringar i studeran-förändringardessaOfta är avenram.

ibland förändringarnainstitution ärvid respektivedetalen enmen
utgår, ändras i omfattning el-kommer till ellerkurserföljd attav
Områdesstyrelsens rekommendation till linje-ler uppläggning.

undervisningens kvalitet skallbedömningarnämnderna är att av
omfördelninggrund för förslagligga till av resurser.om

LuleåHögskolan i

teknis-budgetmodeller. Denlitet olikaLinjenämnderna tillämpar
modulsy-LNT tillämparAES-nämndennämndenka ettsamt

både varjeindexjusterasModulen ärstem. pengar, somen summa
år, för beskriva kurser.och basenhet atten

Båda klassundervisningssystem,linjenämnderna tillämpar ett
utgår från studerande-resursfördelningallvilket innebär att en

mycketstuderande ärvissa kurser, där antalet30. Förgrupp om
Likaså fårlågt, med 30 zkurser änreduceringsregler.tillämpas mer

billigast möj-kalkyleradModulen är åstuderande tilläggsanslag. i
mellanskillnadenförinstitutionerna kompenserasliga lärare, men

till utnyttjad lärare.
undervisning basenhetlärarledd76 timmarFör LNT utgör

iundervisningsansvar evaluerasmodul. institutionsVarje mo-en
laborationsinnehåll för-eller andrakan beroendeduler. Kurser

påslag värderas tillochprocentuelltdyrande faktorer t.ex.ettges



avslutande kurserna i sista SOU 1992 44Examensarbeten och de1,4 moduler.
årskursen för vilken Bilaga 3ihop till enhet, modulsum-bakas normalt en

mån påverkas Slutligenantalet studerande. omräk-i viss avman
institution till multi-för varjemodulsumman pengar genomnas

modulvärdet.med det fastställdaplikation
fördel i all utbildningsverksamhet kan be-Metoden har sin att
moduler, vilkas innebörd är tydlig för alla in-iskrivas termer av

samtidigt lätta räkna med. Linjenämnden kanblandade, attmen
också sina totala modulsumma.lätt överblicka resurser som en
...

tillämpar slags dämpningssystemFlertalet linjenämnder ett
tilldelningneddragningar i institutionsinnebär att stora ensom

låter behållaår. Så institutionenflera LNT hal-fördelas över t.ex.
årvad beräknats förmellanskillnaden mellan kommandesomva

års indexjusterade tilldelning.innevarandeoch
Fakultetsnåmndens fördelningsprinciper bygger till delstor

påverkarindicators. tilldelning inte grundut-performance Dess
förnämnden, stimulera profes-bildningen sätt än att attannat

grundnivå,undervisa endast beräknar medel för 75attsorerna
% professorns lön.av

någotkan inte det finns omfördelningsincitamentsägaMan att
uppfattar sig friai modellen, samtliga nämnderinbyggt sommen

omfördela relativt fritt. Genom personalansvaret liggerattatt
institutionsnivå låta påverkasbehöver nämnderna heller inte sig

föregående års tilldelning omfördel-sätt änannat att storaav
dämpningssystemet blir kostsamma.ningar genom

utbildning3 Naturvetenskaplig

Stockholms universitet

budgetåret 198081Linjenämnden har sedan tillämpat budge-ett
till varje övningsgruppteringssystem fördelar stu-som resurser

utgår frånSystemet schablonderande inom varje kurs. ären som
majämnesspecifik. införande fastställdes 1980Vid systemets

schablonramarna till 1.0 för matematik och 3.3 för biokemi och
låg ...organisk kemi, övriga schabloner däremellan.ämnens

visst dyrhets-Schablonerna relativa ochär ämnesettanger
förhållandegrad i till andra Schablonens betydelse iämnen. för-

hållande framgårtill övriga budgeteringsfaktorer följande for-av
mel

SChXIfXlXGXNf SChRKXFf RAMK
20
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44SOU 1992schablon
t.ex. uppräkning Bilaga 3störningsfaktor förinstitutionsvis

L-ATF-förhandlinginstitutionsram p.g.a.av
poängtalaktuella kursensden

fk 24för gk och ärantalgruppfaktor grupper;
för fdk 12 alt 816 stud ochför pbkstud 1 grupp,

stud
fdknivåfaktor för pbk och 12 för1 gkfk; 23för

för kursenschablonram
uppstår automatiskt vidförändringsfaktor an-som

samtligaOmtill anslaget.passningen summan av
mindre anslaget,änschablonramar ärkursers upp-

står samtligaoch kursersän 1är störreFf somen
motsvarande graditilldelning räknas upp

kursen.för den aktuellafaktiskaden ramen

i PASCAL.och upplagtdatoriseratBudgeteringssystemet är
totalram för samtli-tilldelas via dettaInstitutionerna system en

inomfördelasLinjenämnden förutsätterkurser. att resursernaga
från linje-vilket torde skilja sigoptimalt sätt,institutionen ett

...tilldelning kurs.nämndens per
i mycket utsträck-grundutbildningen skerFörnyelsen storav

grundutbildningenkurser iEtableringning inom kurserna. nyaav
dåpåbyggnadskursnivåpå fram-behovochsker oftast ettsom

gårlinjenämndenforskarutbildningsämne. Innanställt ett nyttav
påbyggnadskurs, brukarfinansierardelfinansierarin och en ny

gånger fofu-medel.inom ämnetskräva kursen ettatt ges parman
varför finansieringen skerfriskafinns ingaallmänhetI pengar,

på-periodisering äldreuttunning ellerallmän avgenomgenom
område.inombyggnadskurser samma

naturvetenskaplig utbildningföruniversitet, linjenämndenLunds

förväntat studerandeantal,huvudsakligenFördelningen baseras
föregående åren.medelvärde för deberäknasvilket tresom

våra 32 deltagare. Allamellan 6 ochMajoriteten kurser harav
får Basbelop-givet basbelopp, A kkr poäng.dessa kurser ett per

omfatt-normalför alla ochdet ämnenär motpet svararsamma
fårGU, Större kurserkatederundervisning inom MNF.ning av

deltagare65-90 bas-deltagare tredubbelt33-64 ellerdubbelt
får3-6 halvt basbelopp och kursermed deltagarebelopp. Kurser

får basbelopp alls.3 ingetmed färre deltagareän
får kkr,givet belopp, BLaborativa och fältämnenämnen ett

Administrations-för alla ämnen.förväntad deltagare, sammaper
förförväntad deltagare,betalas med C kkrkostnader sammaper

alla ämnen.



skallvilka kurser storleken SOU 1992 44Linjenämnden avgör samtsom ges
fårfördelats de olika Bilaga 3C. medlen väl ämnenaA, B och När an-

Undervisningsformer, fördelningefter behag. kur-vända dem
sålinjenämndenlägger sig inte i länge stude-inom ämnet etc.ser

och lärare nöjda.rande är
linjenämnden finner det motiveratOmfördelningar kan ske om

gamla. Sådanaeller dra in förändringarinföra kurser äratt nya
inomproblemfria kurs byts ämne.mot en annan sammaom en

måste påtotalt det ske de andra ämnenas be-Om växerämneett
bestående måsteKraftiga förändringar bedömskostnad. som ge-
måsteså plötsligtpersonal friställasnomföras stegvis inteatt en-

med berörda institutioner. Tillfälligaplan läggs tillsammansupp
medelvärdesberäkning-i studerandeantal jämnashopp ut genom

fåroch klaras inom tilldelningen.en, av
Motiv för modellen Bakom den här modellen ligger mycket

omfattande arbete bl.a. jämförelser med andra universitet inom
omöjligtkommit fram till det i detaljlandet. Vi har är räk-att att

varje undervisning skall kosta. Alla utbild-vad ämnesutna
harningar kan hur dyra helst. Ingen tillräckligt bredgöras som

jämföra behovetsakkunskap för kunna exkursioner iatt t.ex.av
naturgeografi det datorövningar i matematisk statistikmed el-av

laborationernas omfattning i fysik med den i molekylärbiologi.ler
måste perfekta och rättvisa fördelningenVi konstatera den in-att

existerar.te
förstår fårDet viktigt alla varför de den tilldel-är ämnenatt

får år från årning förutsede och de kan tilldelningen. Därföratt
måste såmodellen enkel möjligt ämnesspecifikautanvara som

långa årligainbjuder tillfaktorer och konstanter diskussio-som
Vi vill absolut inte skapa situation där kännerämnena attner. en

måste påde konkurrera medlen hitta pedago-attgenom nyaom
Dågiska eller kurser. skulle alltför mycket tid förgrepp nya

Vårafundera förändringar för förändringens skull. lä-att ut egen
redan tillräckligt belastade.är tungtrare

Vi ekonomiskt lugn viktig förutsättningär för godtror att en
undervisning.

4 Juridisk utbildning

Lunds universitet, juridiska fakulteten

Såvitt gäller juristlinjen deoch p-linjen enda linjerna inom om-
rådet frånfördelningen givenär början. Huvuddelen juristlin-av

bestårjen 140 180 poäng obligatoriska kurser. Samtligaav av
påkurser p-linjen är obligatoriska. huvudsakI bygger fördelning-

föregående årstill dessa kurser tilldelning beaktandemeden
Övrigaförändringar i tjänsteorganisationen. specialkur-kurserav

serexamensarbete inom för tillgängliga enligtges ramen resurser



44efterfrågan. skall sou 1992minst 20 deltagare för kursenregel krävsI att
3Bilagages.

friståendeSåvitt vilkakurser fastställs i budget kursergäller
ekonomisk gäller för fördelningvilkenskall och ram somgessom

gällermed vadöverensstämmerkursanslaget. Processen somav
obligatoriska kurser.för

utbildningSamhällsvetenskaplig5

fakulteten ursamhällsvetenskapligauniversitet,Uppsala
199091verksamhetsplan

utbildning fördelas de medel ställs tillgrundläggandeFör som
fakultetsstyrelsens förfogande eftersamhällsvetenskapliga avsätt-

ändamål till institution ef-ning till för sektorn gemensamma resp.
årsstudieplatser institution multi-planeradeformeln antalter per

årsstudieplats enligt bilagd gruppering.plicerat med resurs per
...

årsstudieplatser ...institution baserasplaneradeAntal per
årsstudieplatser för198990 justerat kända föränd-utnyttjadeantal

10 5har lägsta volymoch C-kurserringar. För B- resp.en om
vid resurstilldelningen för forskar-termin beräknatsstudenter per

Även ingår ...i underlaget.D-kurser För-utbildningsämnen.
årsstudieplatserplanerade kurs in-antalet ärteckningen över per

verksamhetsåretåtagande fakultetsstyrelsen förstitutionens mot
grundutbildningen.199091 för

årsstudieplatsinstitutionerGruppering Resurs perav
kr.1988-01-28 199091beslut

i Hushållsvetenskap 31 320Grupp I
31 320Tillämpad psykologi

16 200Grupp ADBII
120Kulturgeografi under över- 15en

gångsperiod, IIIsedan grupp

Psykologi 15 120Grupp Ill

Ekonomisk historia 11 880Grupp IV
880konfliktforskning 11Freds- och

Företagsekonomi 11 880
11 880Handelsrätt

880Nationalekonomi 11
12 650Pedagogik
12 650Sociologi

880Statistik 11
880Statskunskap 11

LJ-landsfrågor 88011
880Oststatskunskap 11



områdetsamhällsvetenskapliga SOU 1992 44Lunds universitet,
Bilaga 3

Utgångspunkten föregåendeprogrambudget. alltidVi tillämpar är
års räknas först med pris-tilldelning till Denprogram. uppresp.

budgetpropositionen till bas. Däref-löneomräkningen ioch en ny
förändringar i medelstilldelningen följer tillgörster som avev

förslag i budgetpropositionen ellerenskilda knutna avprogram
avlokalt universitetsstyrelsenställningstaganden ellergörssom

områdesstyrelsen.
resursfördelningen förändringaravgörsInom avprogramresp.

institutionmedverkan har. En mindre andeli andelen resp.som
årsstudieplatserna minskar tilldelningen och högre ökarenav

tidigare linjenämnderna lämnat under-den. har nämntsHär som
på årutvecklingstendenseri sin baseras under flera ilag, tursom

... gäller principer i övrigt för tilldel-studerandes val. Vadde
gäller alla linjer psykolog-ningen inom att utomett program nu

fåralla medverkande institutioner likalinjen tillämpar regeln att
årsstudieplats. ...tilldelning per

någraOmrådesstyrelsen inte gjort omfördelningarhar av re-
utbildningsprogram. har styrelsen haftmellan Däremotsurser

området fårmål allmänt resurstillskottuttalat när ettatt,som
gånger så80-talet,vilket fördela tillskottetskett flera under att

medelstilldelning mellan olika minskar.skillnaderna i program
åter detVi vill slutligen poängtera största problemet idagatt

fårvad gäller resurstilldelningen inom grundutbildningen viär att
så våradubbelt mycket studerande linjernästan pengar per

fristående kurser. betyder institutioner harDet att somsom
friståendetyngdpunkten i sitt utbildningsutbud i kurser har be-

arbetsvillkor institutioner kursutbudtydligt sämre än tillvars
del medverkan inom utbildningslinjer.övervägande avser

Göteborgs universitet

årenLinjeramarna vissa justeringar byggthar de medsenaste
föregående års tilldelning och räknats med pris- och löneom-upp
räkning för i propositionenoch övrigt vad vadsom anges avser
konsekvensändringar, budgetförslag etc.

Härefter framlägger varje linjeledningsgrupp sitt förslag till
påfördelning linjens tilldelade medel kurser ocheller institu-av

tioner. Vissa linjer använder sig kursbudgetsystem, andraav av
gårcapitatilldelning. Utvecklingen ökad användningmotper en

kursbudgetering.av
fårVad gäller fördelningen LIF-medel, vilka varje nämndav

tilldeladesig i efter beslut universitetsstyrelsen, görspotten av
denna huvudsakligen i form capitatilldelning.av per



SOU 1992 44förslag till rektorsämbetetframlägger sedanRespektive nämnd
fördelning Bilaga 3fördelning inom linjeramen,ochlinjefördelning avom

nämndnivå.avsättningarLIF-medlen samt
pågår närvarande försök vidföruniversitetVid Göteborgs ett

institutionen in-företagsekonomiskainstitutioner, ärtre varav en
redovisningsmodell för kursbud-framAES-sektorn, att ta enom

faktiska kostnader.redovisninggetering och av

LuleåHögskolan i

budgetmodeller. teknis-litet olika DentillämparLinjenämnderna
LNT AES-nämnden tillämpar modulsy-ka nämnden ettsamt

både indexjusteras varjeModulen ärstem. somen summa pengar,
år, för beskriva kurser.och basenhet atten

Båda klassundervisningssystem,tillämparlinjenämnderna ett
utgår frånresursfördelning studerande-allvilket innebär att en

antalet studerande mycketvissa kurser, där är30. Förgrupp om
Likaså fårlågt, kurser med 30reduceringsregler. äntillämpas mer

billigast möj-tilläggsanslag. Modulen kalkyleradstuderande är
för mellanskillnadeninstitutionerna kompenserasliga lärare, men

till utnyttjad lärare.
snarlik här antalet... tillämpar metod, ärLNAES menen

Självfallet antalet modulermodul annorlunda. ärtimmar perper
såocksåläsår percapitaanslaget mycketmindre, eftersom är

mindre.

farmaceutisk utbildning6 Medicinsk och

Karolinska institutet

På medverkar 120 institutioner ellerläkarlinjen ett annatca
undervisningen. den historiska bas grundeni Förutom ärsätt som

fortlöpande förändrasför budgetfördelningen och grundsom
har inom läkarlinjnen bedrivitskursplaneförändringar ettm.m.av

förutvecklingsarbete i syfte kunna använda budgetmodellatt en
svårigheter,arbete har väsentligaresursfördelning. Detta stött

nedanstående,omfattning har i punktform be-i begränsadmen
skrivna, modell kunnat användas,

Innehåll

lnstitutionsvis grundutbildningsbudget, indelad i ämnes-
grupper.

Studieplanen nedbruten i antal kursveckor institu-per
tion.
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Antal kursveckor omräknat till antal s.k. SOUnormerade 1992 44
veckor i vilka hänsyn tagits till gruppstorlekar och Bilaga 3anta-
let kurser termin. Omräkning enligtgörs formelnper

kursveckor antalet studenter antalet kurserterminx x
studerandeintagtermin

Modellen kompletteras med s.k. intensitetsindexett som
mått hur undervisningsintensiv institutionsettger en

aktivitet är. Beräkningsgrunden för intensitetsindex ut-
lärartimmarårgör antalet schemalagda ställda i relation

veckorår.till antalet normerade Följande formel an-
vänds

veckaårlärartimmarlnormerad
för 3N ämnesgrupp

I takt med utvecklingen studieplanen utökadmotav gruppun-
dervisning och minskat antal föreläsningar har modellen orsakat
tolkningssvårigheter frågai vad bra eller mindreutgörom som

påbra undervisningsformer. Speciellt läkarutbildningens kliniska
svårigheternastadier är betydande mäta undervisningsvolymenatt

pårättvisande sätt. I avvaktan ytterligare utvecklingsarbeteett
har beslutats tills vidare inte använda modellen för resursför-att
delning.

idébasUr KI 90 för framtiden utredningsrapport maj 1990en-
det följande lämnasI förslag till principiell uppläggning systemav

för resursfördelning inom under nittiotalet.KI Redovisning-m m
kortär och översiktlig och har sin tyngdpunkt i de delar dären

frånförslagen avviker nuvarande ordning. korthetI kan förslaget
sägas utveckling nuvarande med skärp-systemvara en av men en
ning i de delar stimulerar omprövning och förnyelse. ...som

Principer för resursfördelning
Resursfördelningen bör ske dels i form icke konkurrens-0 av en

förhållandeinriktad bastilldelning, dels i till i dag ökaden
konkurrensinriktad resursfördelning.
Ökad fördelning i ekonomiskatermer0 av resurser av ramar
och mindre i tjänster och andra ...resursslag.termer av
Resursfördelningen påbaseras i större utsträckning0 syste-en
matisk uppföljning och utvärdering.



441992SOUreferat PMfakultetenmedicinskauniversitet,Uppsala av
3Bilaga1990-06-05

för tek-dvs. medeldriftkostnadsanslagetfördelningVid av
m.m. användsmaterielpersonalniskadministrativ samt mo-en

lä-åligganden grundutbildningeninominstitutionensdell där av
totaltilldel-%20faktorin medkare vägs motsvarar avsomen

alltså%; har25faktormotsvarade dennaTidigareningen. man
för under-uppgiftvikt enligtgrundutbildningens attreducerat -

kurser.årsstudieplatser olikamellanomdisponeringarlätta av
års budget 9 114i 199091härvidårsstudieplatsEn motsvarar

ikursveckaochteoretiska institutioner,kliniskavid ickekr. en
institutio-kliniskakr.termin.062 För25studieplanen motsvarar

sjukvårdens bud-får viatäcktadriftkostnadernadelvissomner
%.med 30beloppdessaget reduceras

fakultetenfarmaceutiskauniversitet,Uppsala

inom farma-tillämpatsanslagssystemaktivitetsrelateradeDet som
fakultetsanslagochsektors-fördelningvidfakultetenceutiska av

stabi-densamtidigt detflexibilitet1977sedan garanterar gersom
rimligianställningstrygghetför ut-krävslitet garanteraattsom

redovisa hurvill härFakultetsstyrelsen systemet,sträckning. som
bådetillfördelningvidfungerarpoäng,bygger resurserav

forskarutbildning.utbildning ochgrundläggande
multiplicerat medstudieveckorför antaletdels stu-Poäng ges

doktorandpoäng dels förochochstuderandepoängderandeantal
lärarpoäng. Iforskarutbildningochgrund-ifasta lärarresurser

undervisning-tillhänsynutbildningengrundläggandeden tas om
i grund-beräkningen lärarpoängVideller inte.laborativär aven

varvid poänggällande schabloneranvändsutbildningläggande ges
års professorlöneläge för 13utgångspunkt 1984i lönenmed

full poängforskarutbildningen räknas 1högskolelektor. Ioch 12
år, förmedanår under högst 5doktorandvarjeför externaper

år.år 6under högst18räknas poängdoktorander per
fördel-i dyliktuppfattning rättvisanbilda sigFör ettatt omen

lärarpoängtilldeladekvoten mellanbildakanningssystem man
måttdå lärar-skullevilketstuderandepoäng,antaletoch ettge

grundläg-förhållande undervisning. denutförd Förtilliresurser
institutioner ärfakultetensvid farmaceutiskautbildningengande

30.1-70.4.43.6; Kvo-medeltaljämnarelativtdessa kvoter range
socialfar-toxikologi ochfarmakognosi,iundervisningenförten

undervisning-från berorövriga, dettademaci avviker attmen
svårtrelativt kort tid och det ärunderi dessa attämnen engesen

svårare dela-högskolelektorat ärbesättainrätta och ännu att som
tillgången rättvis. Fakultets-så blir helttill lektorstimmarde att

dessainomhela lektorat ävenvalt inrättadärförstyrelsen har att
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områden frågaoch konstaterar det är brist SOUatt 1992 44snarare en om
lärarresurser än överskott inom nämnda. Bilaga 3ovan

såledeskanMan konstatera till fakultetens olikaatt resurserna
förhållandeinstitutioner fördelas i till den undervisning som ges,

utslaget inte fulltär rättvist, varför behovetatt inrättamen attav
kemiområdet,ytterligare lärartjänster, främst kvarstår.inom

Hälsouniversitetet, Linköping

Den nuvarande påbudgetmodellen bygger uppfattningen hurav
pålärarnas tjänstgöring fördelas grundutbildning och forskning

forskarutbildning. Hittills har schabloner framtagits undersom
slutet 70-talet alltsåanvänts. huvudsak harI basfördelningenav
varit tjänstebaserad. ...

såvälParallellt förs för grundutbildning forskningforskar-som
utbildning diskussion andra fördelningsmekanismer deänen om

gällt hittills. Detta utreds för närvarande i enlighet med föl-som
jande riktlinjer.

... Vad grundutbildningen är det i Hälsouniversitetetavser
naturligt integrera teoretiska och kliniskaatt ämnen och dege
studerande tidig patientkontakt. innebärDetta handledningatten

smågruppi eller fårindividuell handledning klart ökad bety-en
sådandelse. ... I integrerad studieplan detär denen to-snarare

tala arbetsinsatsen i form tjänstgöringstimmar är relevant.av som
Inför budgetarbetet 199192 finns därför förslag införaattom

för budgeteringett förannat grundutbildning,system av resurser
där undervisningsresurserna fördelas efter poängsystem därett
antalet undervisningstimmar tjänstgöringstimmar utgör basen.

sådantFör närvarande används poängsystem underlagett försom
fördelningen s.k. puckelpengar.av

Lunds universitet, medicinska fakulteten

Mellan grundutbildningarna utgångspunktfördelas medel med i
föregående års tilldelning, i förekommande fall justerad med hän-

till anslagsförändringar Till enskilda institutioner fördelassyn etc.
medel lärarbemanningen påi princip fastställsatt nyttgenom

år,för varje såvälvarefter basresurser för tekniskadministrativ
personal driftmedel till institutionerna fördelas medsom ut-
gångspunkt i dels lärartjänster, aktivitetsmåttdels inom grund-
utbildning respektive forskningforskarutbildning.

Den tillämpade fördelningsmodellen är successiv moder-nu en
Ävenårnisering 15 gammal beräkningsmodell. rela-av en ca om

tivt kraftiga förändringar efterhand vidtagits, har kontinuitet ef-
tersträvats vad gäller och beräkningsalgoritmer iparametrar syfte

institutionerna frånskall känna årigen sigatt tillett ett annat.



44SOU 1992grundfak-vilkapåfallanderåder enighetfakulteten storInom om
3Bilagabasresurstilldelning.påverka institutionernasbörtorer som

stimu-modellenbemärkelsenmotiveringar iPedagogiska att
finns f.n.institutionernaprestationerpedagogiskagodalerar
ökat hän-eftersträvatharmodifieringama ettdeej, senastemen

kvantitativa insatseråtminstone institutionernastillsynstagande
budgetkommitténSåvälläkare.grundutbildningeninom somav

utredauppgiftmedfakulteteninom attsärskild arbetsgruppen
f.n. ak-meritering undersökerpedagogiskafrågor kring lärares

sådanainförabudgetmodellen parametrarimöjligheternativt att
utbildning.institutionshoskvalitetenmäterdirekt resp.som

förbudgetbesluteturfakultetenmedicinskauniversitet,Göteborgs
98990I

medicinskaförrambudgetmedinfördes1987-07-01 systemett
...institutioner.fakultetens

erhållerinstitutionvarjeinnebärRambudgeten att summaen
be-dennaStorlekenverksamhet.sinfördisponerafritt ramatt

[me-Nämndernatillämpar.på fördelningsprincipvilken manror
läkarlinjen] harlinjenämnden förfakultetsnämnden ochdicinska

gått underår fördelningssystemflertalunder utrett ett somett
detersättabudget. Syftetaktivitetsrelaterad attbenämningen var

utbildnings- ochdärmedfördelningssystemettidigare systemett
resurstilldelningen.viss delstyrdeforskningsaktiviteten aven

1988-07-01 in-fr.o.m.1987decemberbeslöt iNämnderna att
Underbudgetfördelning.aktivitetsrelateradmedföra systemett

från institutio-materialomfattandeinsamlades1988början ettav
vissaframkombearbetadesuppgifternamedsambandI attnerna.

beslöt1988inämndernagjorde attorimligheter att marssom
år.budgetenaktivitetsrelateradedeninförandet ettuppskjuta av

och ju-förändringarutredningsarbetet harfortsattaUnder det
liksomförändringar,fördelningsmodellen. Dessagjorts isteringar

behandla-budget i sin helhet,aktivitetsrelateradmedsystemet en
för fakultetsnämn-1988-11-09 med detsammanträdedes vid ett

Arbetsut-arbetsutskottet.linjenämndenden och gemensamma
målsättning, eller till-underlagsigdärvidfannskottet att vare

utredda. Ar-tillräckligtmodellenden föreslagnalämpning varav
föreslå prövningförnyadnämnderna tillbeslötbetsutskottet att

ändamåls-budgetfrågan aktivitetsrelaterad är etttog enomupp
ekonomiskafördelningför fakultetensstyrinstrumentenligt av
1988-12-13sitt sammanträdevidFakultetsnämnden beslötmedel.

från modellen.avstå föreslagnadentillämpaattatt
frågan sittbehandlade vidläkarlinjenförLinjenämnden sam-

då intedet f.n.konstateradeNämnden1989-03-06.manträde att
budgetmodellaktivitetsrelateradförförutsättningarföreligger en

oli-angelägennämnden attföreslagen Däremottyp. omvarav
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ka sätt premiera goda pedagogiska insatser. innebärDet SOU 1992 44att
nämnden fortsätter sitt arbete med individuell pedagogisk merite- Bilaga 3
ring. Man har beslutat fr.0.m. 1989-07-01 göra särskildatt en av-

påsättning 200 tkr. för premiera goda pedagogiska insatseratt
och stöda pedagogiskt utvecklingsarbete inom nämndens ansvars-
område.

Eftersom aktivitetsrelaterad budgetmodell inte införs förde-en
las medlen till institutioner och avdelningar sätt ti-samma som
digare, dvs. i relation till vissa fasta basresurser i form tjänsterav
och med hänsyn till förväntade kostnader för dessa tjänster. När
förändringar görs indragning eller inrättande tjänstergenom av

ocksåändras fördelningen mellan institutionerna.

Umeå universitet

vårdsektornInom görs budget för grundutbildningen gemensam
och forskningforskarutbildning. Budgeten är till delenstörsta en
tjänstebudget, dvs. institutionerna tilldelas i formresurser av

fråntjänster. flesta tjänsternaDe samfinansieras anslag för grund-
utbildning och föranslag forskningforskarutbildning. När budge-
tering i tjänster måsteinte möjlig,är kompetensnär köpast.ex.
utanför universitetet, sker budgetering huvudsakligen baseraden

arvoderade undervisningstimmar.
Tilldelningen till institutionerna baserar sig huvudsakligen

påstorleken undervisningsinslaget inom läkarlinjen respektive
tandläkarlinjen. Förändringar i institutionstilldelning mellan bud-
getåren grundar sig oftast förändringar i den lokala utbild-
ningsplanen. Motivet till denna budgeteringsmodell är inomatt
vårdsektorn finns tradition utbildning och forskning in-äratten
timt förknippade och förutsättning för god undervisning är atten

bådeläraren sigägnar undervisning och forskning.

7 Lärarutbildning

Högskolan för lärarutbildning Stockholmi

Den budgetteknik årfram till och med i tillämpats vid HLSsom
kan kort beskrivas årframskrivning tidigare kombineratsom av
med de förändringar sker i utbildningsvolymen. Vid tidi-ettsom

tillfälle gjordes försök tränga bakom de ekonomiskaett attgare
Pedagogiska variabler gruppstorlek, antal lärar-resurserna. som

timmar, praktikorganisation analyserades och vissa omför-m m
delningar mellan utbildningslinjerna genomfördes. Iav resurser
budgetprocessen inför 9192 kommer förgörasansats atten ny

hitta bättre fördelningskriterier bl.a. syftaratt till attsom upp-
kreativitet och nytänkande. på-Detta arbete kommermuntra att



våren 1992 44avslutat i SOUoch beräknasdelenbörjas under varaavsenare
3Bilagahöstterminen.mitten av

lärarhögskolan i MalmöLunds universitet,

föregående års linje-uteslutandeFördelningen linjer bygger
då finns iendast grund för dettaKorrigeringar skertilldelning.

medelofficiellt dokument. Debudgetpropositionen eller annat
fördelas därefter linjenämndenrespektive linjetillförts avsom

ändamål ... Linjenämnderna kan dockoch andrainstitutioner
eftersomfördelning mellan institutionerradikalt förändra sininte

måsteandra likartade faktorer vägaspersonalplanering ochäven
in.

Göteborgs universitet

på linje-hittills fördelats femför undervisningsyrken harAnslaget
musiklä-och inom Kl-sektornfyra inom U-sektornnämnder, en

rarlinjen.
samrådkansliet i medtill nämndramar utarbetasFörslag av

föregående... i principNämndramarna byggernämnderna.
års och prisuppräkning, konse-tilldelning med tillägg för löne-

Styrelsenbudgetförslag enl propositionenkvensförändringar, etc.
nämndramarna.fattar beslut om

nämndernas budgetgrupper utarbetarUtbildningsledarna och
samråd ekonomihandläggaren vid kansliet förslagdärefter i med

nämndramarna linjer, institutioner, avsätt-till fördelning av
på nämndnivå linjer använder sig kursbud-ningar Vissam.m. av

gårlinjebudgetsystem. Utvecklingenandra motgetsystem, av
kursbudgetsystem.ökad användning av

RÄförslag fast-Respektive nämnd framlägger sedan till som
ställer nämndernas budgetar.

utbildning8 Humanistisk

Stockholms universitet, historisk-filosofiska sektionen

viktigt ornfördelningsinstrumentför Stockholms universitet ärEtt
...tomplatsindragning. principeruniversitetsstyrelsens s.k. De

behålla utbild-följts har varit styrdahär har strävan attav ensom
kvalitet institution med god tillströmning kanningens störreen -

ytterligare studerande tillskotttill viss gräns utanta emot aven -
behålla småändå väsentligt sin kvalitet; institu-och i alltresurser

nivåvarje i varjebara har studerandegrupp ochtioner, som en



studieform, förlorar i kvalité de drabbas resursminskning- SOU 1992 44om av
ar.

Stockholms språkvetenskapligauniversitet, sektionen

språkvetenskapligaBudgetarbetet inom den sektionen har under
hela 80-talet präglats kraftiga resursminskningar för grundut-av
bildningen. Universitetets metod dra bort s.k. luftplatseratt med

åtföljande resursindragningar hårthar språkinstitu-ty slagit mot
tionerna.

Alla ämnen inom sektionen med undantag de till volymenav
småmycket avdelningarna inom institutionen för orientaliska

språk har färre registrerade studerande än antalet budgeterade
platser. ... Det har därför varit årsstudieplat-omöjligt flyttaatt

mellan institutioner på såför sätt motverka eller minskaattser
det totala antalet luftplatser. ...

budgetårUnder innevarande har särskild k ekonomigruppen s
inom sektionen haft linjenämndens uppdrag granska bud-att
getprinciperna språkvetenskapligavad gäller den grundutbildning-

Gruppen har genomfört kartläggning kostna-en. en noggrann av
derna för samtliga sektionens 27 budgetåretämnen under 198889
och samlat in material för kartlägga undervisningensatt upplägg-

omfångning och kurs för kurs i de olika ämnena 198889. Grup-
har vidare prövat olika modeller för schablonmässig budgete-pen

ring inom Svårighetersektionen. härvidlag är de skillnaderstora
råder vad gäller ämnenas storlek och lärarstruktur.art, Visom är

vårför del tveksamma till helt överlämna budgetarbetetatt till
schabloner. Gruppens arbete kommer fortsätta budgetår.nästaatt
Sammanfattningsvis kan konstateras budgetarbetet inom denatt
språkvetenskapliga årensektionen med drivits till bli defensivtatt
och alltmer kommit koncentreras de hartatt när oöverkomliga
svårigheterna finna metoder dra bortatt öde-att utan attresurser
lägga sektionens grundutbildning eller lägga ytterligare äm-ner

Kreativt måstnytänkande har vika för ansträngningarnen. attge
på försvarbart sätt ochett skada sektionen helhetutan att som- -fördela armodet mellan institutionerna. sådantVarje försök till
nytänkande vetskapen kostnadskrävandestupar nyda-attom
ningar innebär ytterligare försämringar för sektionens utbildning i
stort.

Ur Skiss till modell för fördelning språkvetenskapligaav
linjenämndens anslag för grundläggande utbildning Stockholms
universitet, PM 1990-05-23

Föreliggande modell för budgetering språkvetenskapligadenav
linjenämndens för grundläggande utbildning är prin-resurser en



44SOU 1992ochuppdelning i fastasiggrundar... Modellencipskiss en
får pengar Bilaga 3ochbastilldelningVarje ämnekostnader.rörliga en

förgrundanslagtilldelasinstitutionårsstudieplatser varjeoch ett
förde-rörliga kostnadernakostnader. Deadministrativatäckaatt

årsstudieplatserbudgetår till antaletproportioni ut-för varjelas
...ingår delen.den fastaidemöver som

96 tkr.administrativ basresursinstitutionVarje enges
17.isekreterartjänst Nhalvmotsvarandeen kostnad en

basre-angivna undantagmed nedanVarje ämne enges --
motsvarande hel-en kostnad330 tkr.utbildningför ensurs

27 jämtestandardlönegraden Nihögskolelektor yt-tidstjänst som
tkr..275 55dvs.% denna +terligare 20 summa,

följandeUndantagen är
åplsmå färre tilldelas 75med 10 ellerVerkligt ämnena.

dvs. 248 tkr.% basresursen,av
330 tkr. el-Från uträknade basresursenden enligtb. ovan

och tjeckiskaarabiska, polskatkr. har för ämnenaler 248
kostnaden för120 tkr.dragits Denna motsvarar ensumma

lönegrad Nhär beräknad iutländsk lektortjänsthalv som
ifrågavarande utnyttjarämnen24, motiverasoch attav

fårför utländsk lektortjänstgöringsskyldighetenhalva som
från universitet.Uppsalasin lön

Från nederländskahar för300 tkr. ämnetbasresursenc.
institutio-tyskavilket den120 tkr., ärdragits summa som

från högskole-får kostnaden förbidrag tillHLS somnen
nederländska.ilektoratet

åplbasåtagande resp. 1020basresursenTill ettsvarar
smååpl ämnen.för verkligt

någotför] kallasmedelkostnadsställen tilldelas[Vissa som
linjenämndens in-åtaganden. förkostnadernaDessa ärsärskilda

åp1na [deoch förkostnadernaför lärostudion,ternbudget och
Östasienlinjen,Språkkonsultlinjen 206 tkr.linjerna] ochlokala

högskolelektorat särskilt resurskrävan-% för detdvs. 75 ettav
åtaganden ...för vissafonetik följande ämnende ämnet samt

årsstudieplatsernatabellen] och[den harbifogadeI pengar-
åtaganden,och särskilda utgörihop för basresurserslagits somna

språkvetenskap-tilltilldelningen denden fasta delen i budgeten. I
då åtagan-budgetåret 199091 finns kvarlinjenämnden förliga ett

åpl åpl tkr.;1 8 849 detta deni 374 och ärde uttryckt resurser
medelårsstu-konstituerarbudgeten. talrörliga delen i Dessa en

åplutjämningskostnad,dieplatskostnad, här kallad per
199091.6 440 förkronor

universitet, kansliet för humaniora och teologiLunds

199091humanistiska institutionerTjänstetätheten är strax
sådant söka95 %. Budgetmodellen blir i lägeöver ett att pengar

164



sjukskrivningar SOU 1992där det finns för täcka lönerna och hoppas 44att
pensioneringar. Bilaga 3och

åren handlat nerskärningarBudgetbesluten har de senaste om
...indragning Nerskärningar och indragningaroch tjänster.av

expansion.följer än Det är det möjligas konst.mönsterett annat
får lagligt och möjligt, inte det lämp-Man det är ärta som som

någongår tala resursallokering. talligt. Det inte Det äratt om
riskförklaringar.MBLfÖrhandlingar med facket ochom

utbildnings-Göteborgs universitet, humanistiska och
1989-05-08forskningsnämnden ur PM

årSedan 10 har berörda nämnder sig kursbudgetsy-använt attca
friståendefördelning förvid förslag till under anslaget kur-stem

språkvetenskapligaavseende den grundutbildningen. Införser
budgetår [198990] har den humanistiska utbildnings- ochnästa

medforskningsnämnden beslutat använda sig systemav samma
vissa avvikelser för historisk-filosofiska grundutbild-smärre den
ningen vid förslag till fördelning LIF-medlen.av

...
Ämnena fått sig tilldeladehar särskild kostnadsfaktoren som

färdighetsträningsvårighetsgradskall avspegla grad vadav avser
språken och grad färdighetsträningsärskilda materielkostnaderav

vad historisk-filosofisk utbildning.m.m. avser

språkämnenaGruppindelning avseende0

svårighetsgrad språkenVid bedömning för har hänsyn bl.a. ta-av
språket ifråga språkgits till indoeuropeiskt,är det är ettom om

språkethar gymnasiekunskaper förkunskapskrav,som som om
har skriftsystemett annat m.m.

fårGrupp 1 grundtilldelning och varje kurs faktoren ges en
1.0 normalnormala kurskostnader grad träning isom avser av

Ämnen språkvetenskap,m.m..vissa mindre allmängrupp, resor
svenska, engelska, finska för finsktalande.

fårGrupp 2 10 %faktor 1.1 medel-per kurs än äm-en mer
språk.1.i finns tyskaHär och nordiskanen grupp

fårGrupp 3 20 % medel kurs än iämnenmer per grupp
ingårFranska, spanska, latin, nederländska och ryska i grupp

fårGrupp %4 30 medel kurs. gäller italienska,Dettamer per
språkforskninggrekiska, fonetik, jämförande och övriga slaviska

språk.
fårGrupp %5 40 medel kurs. finns japanska,Härmer per

arabiska och finska för svensktalande.



44för historisk-filosofiska SOU 1992Gruppindelning de ämnena0
Bilaga 3

1.0 Normal färdighetsträning i studieorten;Faktor grupper
någoninom landet t.ex. studieresa tillvissa resor

i regionen m.m.Stockholm, kortare västra et-resor
idéhistoria,nologi, filosofi, historia, litteraturveten-

religiorzsvetenskap, vetenskapsteori.skap,

någont.ex. utomlands redan A-Faktor 1.1 Längre resor resa
nivån; för materielkostnader dyr dramatik,extra
konstvetenskap.

Ämnen somFaktor 1.2 med kostnadskrävandeextra moment
längre fältarkeologisk praktik med helat.ex. grup-

per antiken, arkeologi.

Grundtilldelning till 20-poängskurser, hälften till 10-ges
poängskurser, fjärdedel till 5- poängskurseren osv.

Undervisning i stora där det finns parallellgrupperämnen
på reducering normaltilldelningen 10kurserna med el-avger en

%. AB-ler 20 Det vanligaste är det 40-poängskursatt ges en
kurs samtidigt grund- och fortsättningskurs.som en

småUndervisning i mindre tilldelning i Iän stora.grupper ger
de historisk-filosofiska beräknas normalgrupp till 30ämnena en

små kringstuderande. Mycket 10 i antagningstalgrupper ca ges
s.k. halvgrupp.reduktion med 40 %en

språken 20 vilket normal-I normalgruppen studerande,är ger
%tilldelning. Reducering med 40 tillämpas kursen har antag-om

%ningstalet 10, och med 70 har antagningstalet 5 ellerom man
mindre.

ovanståendeMotiveringen för spelar förär det roll behovetatt
antal timmars undervisning i veckan undervisningsgruppenav om

språkenliten. Särskilt för betyder det harär mycket om man en
då språkträning ingåreller mindre alltidstörre ettgrupp som mo-

Ämnen småi lektionerna. med kan har ellerment grupper mer
mindre individuell träninghandledning under lektionen detom
bara sitter 3-4 i rummet.personer

[En korrigeringskoefficient] används för korrigera tilldel-att
ningen särskilda omständigheter.beroende Används huvudsak-
ligen för ökning jämfört med grundtilldelning %med 5att ge en
för övertidsersättning för kvällskurserna, %för 40 till-samt extra
delning för kurser förlagda utomlands.

Ovan beskrivna kursbudgetsystem skall förett systemses som
tilldelning medel. reella kostnaderna för vissDe kurs ärav en se-
dan beroende antal faktorer inte kan planeras i förväg,ettav som

vilka lärare undervisar och viss timlä-kurst.ex. som om en ges av
eller lärare inom fast tjänst.rare av
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Systemet har uppenbara fördelar jämfört med förslag till för- SOU 1992 44
helårsplatstilldelning.delning med kundeDetta olika kurstill- Bilaga 3ge

delning kurs hade 24 i antagningstal jämfört 32,med vilketom en
inte kan skillnad i kurskostnad i realite-motsvarasanses av en

ten.
Det är dessutom fördel tilldelningssynpunktstor atten ur man

målbestämmer för vad kurs ungefärligen bör kosta. Dettaett en
får då fråninstitutionerna viljeyttring nämndens si-av ses som en
da. Indelning iämnena de olika med särskild kost-av grupperna

senadsfaktor ovan den viktigasteär markeringen i detta sam-
ocksåmanhang. Men nämnden kan i detta göra radsystem en

på områden.markeringar olika Man hade förut särskildt.ex. en
reduktion tilldelning för C-kurser för undervisningsbeho-attav

betraktades mindre uppsatsskrivande.vet Närsom p.g.a. nu
nämnden tagit bort denna reduktion och full tilldelning tillger
C-kurserna dettaår markering institutionerna böratt satsaen av

på dessa kurser och försöka öka kvaliteten och därmedmer ge-
återverkarnomströmningen vilket i sin rekryteringen tilltur

forskarutbildningen.

9 Konstnärlig utbildning

Musikhögskolan i Stockholm

föregående årsResurserna beräknas efter förbrukning, och med
hänsyn till studerandeantal. ... utgår frånBudgeteringen timpla-

Eftersom denna snåli princip alltför kommer investe-nen. anses
ringssidan hela tiden efterkälken. ...

Undervisningen iär hög utsträckning individuell vilket ställer
påkrav exakthet. Elevantalet växlar mellanstora olika instrument

ocksåvilket är komplikation. Det viktigt studenternaatten anses
får lika mycket undervisning. Detta leder till föratt resurser no-

gästlärare från år år.varierar avsevärt tillter, etc.

Teaterhögskolan i Stockholm

På Teaterhögskolan utformar rektor och den ekonomiskt ansvari-
verksamhetsåret. Dettaförslag till budget för ...budgetförslagge

bygger dels tidigare kända kostnader, löner, förbruknings-som
artiklar indexuppskrivna verksamhetsåret,för dels uppskat-m.m.,
tade kostnader exempelvis elevproduktionersom m.m.



Lantbruksutbildning 4410 SOU 1992
Bilaga 3

lantbruksuniversitetSveriges

från övrigaSLU till skillnadharlantbruksuniversitetSveriges
ändamålsanslag för lo-anslaguniversitet ettsamtett gemensam

markhyror.ochkal-
tillSLU fördela anslagetförstyrelsenankommerDet att

oli-f.n. inte vidareLokalanslaget fördelasverksamheter.olika
behålls universitetetförverksamheterka utan gemensamsom en

Ãndamålsanslaget fakulteter.universitetetsfördelas treresurs.
bib-central förvaltning,avsättningar tillstyrelsengörDessutom

lokalvård funk-universitetsgemensammavissa andraochliotek,
tioner.

underförstått fa-fördelningsbeslutförstavid dettaär attDet
bl.a.skyldigheter,vissa bestämdainstitutioner harochkulteter att

på ochutbildningslinjernaallmännautbildningen degenomföra
...för.SLU harutbildningarkortarede andra ansvarsom

inför detytterligare direktivsituationerkan i vissaStyrelsen ge
årrespektive fakultet. harinom Ibudgetarbete äger rumsom

anvi-fakulteten direktivskogsvetenskapligastyrelsen attgettt.ex.
för tidiga-skogsteknikerutbildningen000 tillytterligare 500 kr.sa

årsstudieplatser. ...antaletbeslutad ökning avre
något för fördelninghar inteLinjenämnderna eget ansvar av

måste linjenämndernautbildning. Däremotbudgetmedel till om
utbildningslinjerna anvis-igodkänna kurserde att genyaavser

finansieringen.ningar för
någon direkt anvisninginteord skerMed andra Det av resur-

tillinom SLU och inte hellerutbildningslinjetill respektiveser
linje.kurser inom

juli 1985 redovisningssy-SLU sedan 1har vi inomDäremot ett
resultatredovisningenför idet möjligtgör taattstem osssom

för utbildningslinjer.kostnader allauppgifter nedlagdafram om
får vi redovisningssystemetutbildningslinjevarjeFör automa-ur

Vi kanfinansieringsbilden.för linjen liksomtiskt kostnadernaut
från externfinansierade forsk-hur tasstorat.ex. somresurserse

ocksågrundutbildningen. Vi kanför finansieraningsprojekt att se
och hurmedverkar i grundutbildningeninstitutionervilka som

respektive institu-inomnedlagda kostnaderna ärde totaltstora
utläsaresultatredovisningenvi inte direkttion. kanDäremot ur

institution kostat.enskild kurs inomhur mycket enen
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högskolor 1992 44medelstora SOUochMindrell
Bilaga 3

BoråsiHögskolan

årsföregående till-medskerlinjerförTilldelningen resurserav
fristående kurserförFördelninggrund.delning resurseravsom

... Linje-grund.årsstudieplatsertilldeladeantaletmedsker som
tilldeladefördelasjälvafrihetharnämnderna resurser en-attstor

förändringar igenomföraönskemål därigenomoch kanligt egna
verksamheten.

VästeråsEskilstunaHögskolan i

vår hög-används ideltill ävenmetoden,vanligasteDen ensom
utbildningen görgenomföraskalldeni dag, är enskola att som

resursfördel-förtill grundliggersedankostnadsberäkning som
mellandiskussiontillframledaframtidenikanDetningen. en

egentli-kurservad olikahögskoleledningenochinstitutionen om
nivå i hög-högreargumentationendelkostar. En stor avgen

också dennaidagär typ.skolesystemet av
får ipå Högskolanockså vändakan resonemanget.Men man

mångaSå stude-uppgifter.från medförenadeanslagdag staten
många årsstudieplatserså skallhandskallrande manta om,man

rådsig haalltså myckethurbestämtharStatenha man anserosv.
får studiere-årsstudieplats Sedanvarje student,för etc.betalaatt

hög-naturligtvisförutsättning ärEnblir. attvad deblisultaten
då utvärderingarvilketeffektivt,använderskolorna resurserna

visa.skall
vad ärhögskolan bestämmaoch inomvidarekanVi man

årsstudieplats devarjeförinstitutionernatillavsättaberedd att
får utvärde-Sedanlinjerna.olikadeellerinstitutionernaolika

kvali-önskadtillräckerdettavisauppföljningarringar och enom
hand till-i förstahärMed kvalitet attutbildningen.i menastet

kunskaper.får godamånga tillräckligtstuderanderäckligt
efter dessaarbetatbudgetpreliminärmedi arbetetVi har en

varjeförkostnadsramfram tillsyfte kommamedprinciper att en
Årsstudieplats innebär härområden.årsstudieplats olikainom er-

ellerårsstudieplats, de besattaärbjuden oavsett om
såmånga platserobesattahaframtiden kommerOm vi i att

antingeninnebärabör detta
rekryteringsåtgärder, ellerinsätteratt man

ellerkursen,läggeratt nerman
årsstudieplatser därmedocherbjudnaantaletminskaratt man

medelstilldelningen, eller
behålla antalmedkursensig förbeslutar att sammaatt man

andraårsstudieplatser angelägeneftersom den ärerbjudna av
skäl



SOU 1992 44i GävleSandvikenHögskolan
Bilaga 3

UHÄs percapitatilldelning totalpercapitatilldel-och regeringens
ning riktpunkterna för den interna medelsför-härvidutgör en av

utgångspunktannansärpercapitafördelning. fördelningen En
givetvis lärarnas tjänstgöringsunderlag.medelstilldelningen är

Kvalitetsfrågornas interna inte beskrivasplats i denna kanprocess
endast tydliggöras via omfattandehär kannärmare utan en ana-

både likheter olikheterskulle säkerligen avslöja och delys. Denna
utbildningarnasemellan beroende karaktärolika sektorerna

traditioner utvecklats.och de som

Högskolan i Jönköping

våra förhållan-till linjenämnder sker iFördelningen treav pengar
årsstudieplatsertill det antal skall erbjuda allmän-de som man

fristående ...kurser.och lokala linjer samtna
institutionerna har olika modeller. institutioner-olika InomDe

ekonomi lägger antal timmarför teknik och ut ettna man per
olika linjerna och kurserna. Därefterinom de avsättspoäng peng-

inom institutionen. Skulle det visa sigför övriga särkostnaderar
måste något årinvestera utöver det vanliga undersökesatt man

någon någrakan minska antalet lärarledda timmar i ellerom man
kurser.

lärarutbildningslinjerna fördelar schablonkostnadInom enman
och de musik, bild och idrott intepoäng ämnen t.ex. somper - -

mycket självstudier förstärkningsresurs.kan ha ger man en
Därefter för Övriga särkostnader inom institutio-avsätts pengar
nen.

Högskolan i SundsvallHärnösand

går budgetarbetet till följandevarje sektor sätt.Inom
uppskattning sker antalet utbildningstimmar förLinjer En av

Därefter rimlig percapitakostnadvarje linje. beräknas nettoen
årsstudieplats. linjenämnd fattar beslutResp denna kost-omper

Prefekten beräknar därefter tillsammans med linjeledar-nadsram.
detill ingårtilldelning ämnenkursermedel i linjerna.av somna

Prefekten fattar det slutliga beslutet.
Fristående kurser Högskolestyrelsen beslutar vilka kurserom

tilldelasskall genomföras. Resp. sektor totalsumma ochsom en
årsstudieplatser. Linjenämndenuppdrag antalet fattar beslutom

årsstudieplats. Prefektenpercapitakostnad beslutarnetto perom
fördelning medel mellan ämnena.avom
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1992 44in- SOUochlinjenämndsadministrationAvsättning till gemensamma
Bilaga 3percapitakostnadenslutligainnan denskerstitutionskostnader

fastställs.netto
förstai och med denskerStyrningen, attKommentarer som

genomförauppdraglinje medtilldelaskronor attnyensumman
påverkar för-årsstudieplatser, naturligtvisantalutbildning för x

lång Tilldelningenperiod.ganskamedel underdelningen avenav
utbildningen äräldreviljeyttring. Juuppfattasmedel ensom

sjun-ursprungligadock denglömska haridjuparedesto summan
kit.

ändå jämförelsetalväsentligtPercapitakostnaden är ett som pa-
mått resul-upplevskvalitetsbedömningarrallellt med ettsom

fågårsådana enkeltfram sätttalViktigt är ettattatttatet.
gårinnehållet jämförafrån iochredovisningen attatt summorna

denår väsentligthögskoleenheter. Det äroch mellanmellan att
går följa i verk-form budgetiekonomiska styrningen att uppav

ligheten.

KalmarHögskolan i

rektorsämbe-i dialog mellanframför budgetenUnderlaget tas en
tilldeladeinstitutionlinjenämnd. Fördelningsgrunden ärochtet

Utgångspunkten schablonerårsstudieplats. därvidärmedel per
åren. ...utvecklats Dede olika sektorernaför senas-genomsom

årens i kombina-framför allt U-sektorninomnedskärningarte
kostnadstäckninganslagenutgifter läggsmedtion utanatt nya

påtagligt pedago-på möjligheterna läggabegränsatsätthar attett
...budgetarbetet.överväganden igiska

fast-högskolan i Kalmargrundutbildningen vidförBudgeten
någonsålunda budgetmodell. Förslagetvedertagenenligtställs

föregå-frånutgår delmedel tilldisponiblatill fördelning storav
dialog medårs kommer fram iförändringarbudget ochende ev.

U-sektorn. teknikutbildningsledaren för Dennaprefekterna
för konserverande kankan kritiserasmed all rätt att varasom

förändras, dvs. sek-anslagssystemet närändras förränsannolikt
medelssynpunkt.torsindelningen upphör ur

VäxjöHögskolan i

tillhandahållnafördelas efter antaletTill linjenämnderna ramar
tillhandahållna årsstu-årsstudieplatser på linjer efter antaletsamt

från sidaföljer vi styrelsens dekurser. praktikendieplatser I
inne-aktualiseras i budgetpropositionen. Dettaförändringar som

områ-respektive minskningar fördelas direktbär ökningaratt
...funktionerna.uttaxering till de Juste-den efter gemensamma



någondå 1992 44linje- SOUi de fallkan skelinjenämndernasringar i ramar
... Bilaga 3outnyttjade platser.antalredovisar förnämnd stort

institutionsnivå.linjenämndsnivåPå fördelningen tillsker ner
innehållpå di-ochlinjernas och kursernasFördelningen beror

alltså värdering dennapedagogiskskermensionering. Det en
Pålåstanivå några inte har.upplever jagschabloneroch att man

ocksålinjenämndsnivå linje-till studievägledare,avsättningarsker
Vissa linjenämnder avsät-utvecklingsarbete.till lokaltledare samt

också tjänstle-möjliggöra för adjunkterförmedel attattter vara
kompetensutvecklingforskarutbildningnya lic.ut-diga för egen

...bildningen.
använde vimodellen börjantill valda IMotiveringar den oss

direktstyrelsen delademodellen, dvs.direktaden resursernaav
arbetethögskolan blevtakt med växteinstitutionerna. Itill att

medproblem uppstod bl.a.alltför detaljerat ochcentralt samman-
hållningen till linjerna. Ganska mycketresurstilldelningen avav

dåvarande detalj-riktade sig denkritiken det motsystemetmot
modellen.förekom i den direktastyrning som

upplevde sitt arbetelinjenämndernaproblemEtt attannat var
de inte vid fast-meningslöst i och medmindreeller attmersom

ocksåinnehåll och genomförande kun-utbildningensställande av
konsekvenserna.ekonomiskabesluta dede om

tvåmodellen har dessatill denEfter det vi gick överatt nya
linje-enda nackdel vi ärförsvunnit.nackdelar Den attnu ser

förhållandei till institu-alltför maktnämnderna kanske har stor
tionerna.

direkta modellenförklaring till den övergavsYtterligare atten
nivå utöka antalet tjänsterhade behövtcentralatt ommanvar

närvarande kan budget-hade fortsatt.direkta modellen Förden
nivå Påtjänsteman. lin-centralarbetet i skötasstort sett av en

nivåjenämndsnivå placerad centraltjänstfinns är mensomen
åt övrigt sköts arbetetlinjenämnderna. Iuteslutande arbetarsom

lärartjänsten.inom I flertaletaktiva linjenämndsordförandeav
sida.arbetsutskott vid sinfall har dessa ett

Örebro för 199091Högskolan i ur budgetanvisningar

ändamåltill räk-avsättningarna enligtNär gemensammaovan
anvisas medel respektive linjefram fördelninggörsnats en

bygger inga omfördelning-varje sektor. Fördelningeninom att
tilllinjer inom sektorerna hänsyn enbartmellangörs tasutanar

föreslås för-i budgetpropositionen. Därefterde förändringar som
för utbildningsavsättningarnakostnaderna budgetmässigtdelas

sjukvikarier, fackligt rektors-forskning, utrustning arbete,m.m.,
internationaliseringpersonalutveckling ochämbetets reserv,

varje sektor, vilket prelimi-varje linje proportionellt inom ger en
...utbildning.tilldelning för varjenär
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SOU 1992 44förmedelinnefattar förutomtilldelningenbudgeteradeDen
Bilaga 3linje-medel förinstitutionerinrättningar ävenkursgivande

medel för dator-praktikkostnader,allaverksamhet,nämndsintern
båförbudgetenisättutbildningenistöd somsammam.m.

...198889.
därefterskallunderlagtilldelningenpreliminäraMed den som

förförändringarnabedömning hurlinjenämnd göra avenresp.
beräkningarskall i sinaLinjenämndernafördelas.linje skallvarje

förändringarna och des-föreslagnatill dehänsynförsta handi ta
också förbedömningartotalagörabörkonsekvenser mensas

föranledabudgetpropositionen kanförslag ivissalinje därresp.
direkt konse-linjen de utgörinom änomprioriteringarandra som

...förslaget.kvens av

Vårdhögskolor12

vårdskolaBohusläns

förhållande budge-tillhuvudsak iihögskolantilldelas ettMedel
avvikerutbildningenAvvikelser sker närelevvecksantal. urterat

från verksamhet.normalkostnadssynpunkt en

Vårdhögskolan Falun

fördelasdäreftermilj.,f.n. 15,5tilldelasSkolan somsumma,en
... beslutarRektoroch konton.kostnadsställenskolans egna

frånutifrån kursledarna,äskandenfördelning resursernaom av
ochbåde undervisningstimmar öv-i formdetta gäller avresurser

litteraturtraktamenten,kopiering,riga t.ex. m.m.resor,resurser
läsår880 ochnärvarandeförundervisningstimmar ärUttaget per

då avtaletkommunaladetObserveraheltidsanställd lärare. att ger
statligaundervisning detäntolkning begreppetvidare avta-aven

let.
vår stimulerande ochpå budgetarbetet ärskolauppleverVi att

landstingetsbesparingskravdrabbatsvi ännuatt somsammaav
verksamheter.övriga

Vårdhögskolan i Göteborg

års-FlerFöregående års omfattning.verksamhetensbokslut anger
Ãrsstudieplatserflerautomatisktstudieplatser medför resurser.

Omfördelningar kanbegränsningarna.de endarambudgetoch är
...inomäga ram.rum

utifrånVårdhögskolan pedagogiskadenskerFördelningen
skall harespektive inriktningarinstitutionernasallaprincipen att



resursfördelning främjar samlad kunskapsuppbyggnad. SOU 1992 44en som en
Det vill säga sambandet påbyggnadsut-mellan grundutbildning Bilaga 3-
bildning utvecklingforskning och forskarutbildning och andra-
kunskapsstödjande verksamheter självklarhetär vid och för-en en
utsättning för resurstilldelningen.

Vårdhögskolan i Gävle

Vårdhögskolan betraktas s.k. basenhet inom [utbild-som en
ningsjnämndens verksamhet. ... Utbildningsnämndens bered-
ningsutskott utarbetar planeringsförutsättningar. I planeringsför-
utsättningarna för varje basenhetanges

effektmäl.Inriktnings- och områdenHär prioriteradeanges-
och satsningar, liksom kvalitetskrav verksamheten.
Produktionsmål verksamhetens volym, uttryckt isom anger
årselever, kursveckor, kurserklasser m.m.
Ekonomiska ramar.-

utifrånBasenheterna utformar givna planeringsförutsättningar
förslag till verksamhetsplan innehållerett konkretiseringsom en

de målen,utbildningspolitiska produktionsmålenuppsattaav samt
det resursbehov krävs. Resursbehovet innefattar ävenanger som

personal- och lokalplanering. Beräkningen har baseratav resurser
påsig kombination antalet föregåendestuderande årsen samtav

förbrukning. ... Utbildningsnämnden fastställer budgeten. Bas-
enhetschefen disponerar och för tilldelade medel för bas-ansvarar
enheten.

Vårdhögskolan i Halland

årsbudgeten... När fastställdär har rektor för budgeten.ansvar
I budgeten är anslagen fördelade de olika verksamhetsområde-

sjukvårdslinjen,hälso- ocht.ex. tandhygienistlinjen, FoUna, etc.

Hälsohögskolan, Jönköping

Hälsohögskolan använder sig nollbasbudget inom ramfördel-av
ning. ... Beslut i nivåer.olika politiska fåtas Rektortre har eko-
nomiska styrinstrument, bl.a. saknas möjligheten för styrning av
löner, tjänster och medel för timarvoderade tjänster. ... Hälso-

stårhögskolan inför försöka fler ståndändringaratt till vadnu
ekonomi och budget styrmedel, bl.a. införa kompe-avser attsom
och utgångspunktämnesprofilbehovtens- för fördelningsom av

medel till linjen.



Vårdhögskolan SOU 1992 44i Karlskrona
3Bilaga

målstyr-Vår budget- verksamhetsplaneringenambition i och är
målen därefter skallning. Först skall sättas, resursresonemanget

vårkomma in. Vi vill försöka tala för högskolestyrelse, Ut-om
vi behöver förbildnings- och kulturnämnden, Xatt attresurser

Ännuuppnå mål. så långt vårtspecifikt har vi inte kommit iett
ekonomiska utvecklingsarbete vi kan tala vad utbild-att om en
ningsplats aktuell linje kostar eller exakt fören ange ramen en

Vård-utbildningslinje, vi god och inför 1991 skallär vägmen
högskolans nedbruten i delramar för bättrebasenhetsram vara sex

pågående budgetår.överblick manöverfrihet underoch

Vårdhögskolan Lund-Helsingborg

verksamhetsplanen] förändringar i utbildningsvolymenanges
Friståendelinje och inriktning. kurser specificeras inte, utanper

årsstudieplatser. perso-volymmässigt i antal Resursbehovetanges
alltsånettokostnadernalresurser och redovisas samlat, inte per

vårdhögskoleutbildningarna.linje för allaetc.,
...

årsskiftetSedan utbildningsnämnden vid fördelat sin totalram
på skolorna,de olika basenheterna skall respektive skola, dvs.

året.kostnadsställebudgetrektor förgöra en
...
Utläggandet kostnadsställebudgeten innebär endastav en

fördelning de ekonomiska Fördelningen verk-av resurserna. av
friståendesamheten, dvs. de olika linjerna och kurserna integörs

i kostnadsställebudgeten; den fördelningen faller sig naturligt ut-
ifrån ...organisationen.

utifrånPersonalresurserna avseende lärarpersonalen fördelas
tjänsteunderlaget kostnadsställe. framräkningFör tjäns-per av
teunderlaget används utbildningsnämnden fastställda normtalav
för de olika linjerna. hjälp dessaMed normtal och den besluta-av
de verksamhetsomfattningen beräknas tjänsteunderlaget.

någotOmkostnaderna fördelas känn. Hänsyn tas natur-mer
ligtvis till verksamhetens omfattning antal stud, antal kurser

måsteosv., samtidigt in andra faktorervägas speciellamen som
kostnader avtalstjänster,för vissa utbildningar kravspec. ex-

särskilt materialkrävande osv..utbildningar Givet-terna resurser,
också föregående årsvis sneglar vi utfall försökeroch analyse-

Någradetta. nyckeltal, motsvarande normtalen personalsi-ra
än....dan, används dock inte



Vårdhögskolan i Stockholm SOU 441992
Bilaga 3

På totalbudgetgrundval fastställd görs internbudget, vilken li-av
fastställs internbudgeten fastställskaledes högskolestyrelsen. Iav

belopp för personalkostnader, övrig drift intäkter för varjesamt
Utifråninstitution för rektorsämbetet. den högskolesty-samt av

relsen fastställda internbudgeten varje institution de-gör en mer
måste dåtaljerad budget. Institutionen här ibland jämka lärarnor-

hållaför kunna fastställd nettobudget.attmen
för budgetering. Vid Stockholms län landstingLärarnorm ge-

utredningnomfördes 1982 lärarresurser i högskolan. Normen om
för beräkning lärare fastställdes för teoretisk praktisk ut-av resp.
bildning och denna tillämpas i princip fortfarande.norm

förModell beräkning lärare i teoretisk utbildningav

antal teoriveckor studerandetimvecka föreläsartimmargrupper xx -
lärareläsårmaximal undervisningstid för

utredningen sades deI studerande har till 30 timmarsrättatt
undervisning vecka. undervisningstidLärarnas 880 tim-ärper

bestårmarläsår. Grupperna i regel 15 eller 30 elever.av
Norm för beräkning lärare i praktisk utbildningav

studerandeintagårpraktikveckorantal 2,67x x
600 lärartimmar1

Siffran 2,67 framtagenär

40 timvecka
grupp15 studerande

fårDetta innebär inte varje studerande 2,67 tim undervis-att
ningstid vecka, eftersom lärarnasäven övriga arbetsuppgifter,per

ingårförberedelsearbete, administration i 600detta.1 lä-t.ex. etc
rartimmar framräknat 40 undervisningsveckorär 40 timmar ar-x
betstid vecka.per

beräknasLärarresursen kursinriktning. Dessutom tillkom-per
dåföreläsartimmar. Jämkning lärartilldelningen sker anta-mer av

let studerande inte fullt i kurs ochär kan egentligen tilläm-resp.
först fr.o.m. termin Med skärpta krav landstingetsattpas

hållasbudget skall har jämkning tilllärartilldelning underav
måstnormen göras.

såledesLärartilldelningen är statisk. Omfördelningsincitament
finns inte inbyggda. Samma lärarnorm används i princip för all
utbildning.



44SOU 1992VårdhögskolaSörmlandsLandstinget
Bilaga 3

iinnebärrambudgetering. Detlandstinget s.k.inomtillämparVi
förvaltning-tilldelasUtbildningsnämndenvårt fall ram somatt en

Vårdhögskolan. Dennatilldelramfördelarkansli t.ex.som enens
bedrivits tidiga-verksamhetbestår för denmedeldels somavram

verksamhe-utökningarminskningareventuellaoch dels avavre
personalkostnader,iuppdeladändringsobjekt. ärRamenten

står med-fördelarektorn frittDetoch intäkter. attomkostnader
landstingetfastställtdockärprioritering. Detefterlen avegen

prestationsbudget läggsmåste bedrivas. Enutbildningvilken som
fristående kurser.också timmarelevveckor ochmedut

...
föregåen-med ledningbestämsFördelningen avresursernaav

utökningneddragning. Omeventuellårs förmed tilläggutfallde
varit felaktigfördelningenårsföregående vid handutfall attger
från tillelleromdisponerasmedel kannaturligtvisövervägs om

pågårefter fulla kurser DetVi budgeterarverksamhet. ut-övrig
efterbudgeteringmedlandstingetinomvecklingsarbete pres-nya

ef-budgeteringsalternativtationsmått. tänkbartframtidaEtt vore
elever.utexamineradeantalter

VästeråsVårdhögsko lan

kostnads-intäktsbudget ärFrån traditionellmedarbetathaatt en
målstyrning verk-övergå därmedtilli färd medvi ett systematt

effektmål, skallochinriktnings-grundadsamhetsplan, antagna
dedisponeramed ökad frihetstyrinstrument att resurservara

vi i mellanpe-närvarande ärlandstinget. Förtilldelas enavsom
frånfrån detbåde ochtidigaredärriod systemmoment nya syn-

ingår.sättet
...

tidiga-byggerbudgetarbetetverksamhetsplanDen styrsom
årsstudieplatserriksdagens beslutanslagsframställning och omre

dimensionerande för lärar-därmednybörjarplatser. Detta äroch
för relativt li-närvarandeuppdragsutbildningFörtjänster m.m.

uppskattning.volym görsten

Älvsborgs Boråsvårdhögskolorna ochilandstingläns
Vänersborg

års fastställda budgetinnevarandebaserar sigBudgetramen
förändring verksamheteneventuellt beslutadjustering förmed av

... Budgetramenberäknad inflationjustering förmedoch m.m.
beräkningar skolande olikabaserar sigtilldelas skolansom
olika kostnads-totalram. Fördelningenochgjort utgör re-en



påspektive intäktsslag sker respektive skola under rektors SOU 441992ansvar.
påFördelningen baserar sig beräkning erforderligt antal lä- Bilaga 3en av

rartimmarundervisningstimmar för respektive utbildning, erfa-
renhetsberäkning kostnader för undervisningsmaterialav osv.

ÖstergötlandVårdhögskolan i

Östergötland tvåLandstinget i präglas grundläggande principerav
vad styrning verksamheten, dels verksamheten skallattavser av

mål, dels den skall decentraliserad organi-styras attgenom ges en
sationsutformning.

---
Vårdhögskolan använder Nollbasbudgetering för möjliggöraatt

verksamhetsplaneringsfrågorbrett för bland lära-ett engagemang
och övrig personal för redovisning verksam-samt attre en av

frånheten noll-läge.
Fördelen med metoden är samtlig verksamhet belyses,att mo-

tiveras, måldiskus-kostnadsberäknas och prioriteras. Kopplat till
förvånansvärtsioner denna teknik bra grund för priorite-ger en

ringar och omdisponeringar. En klar fördel är även metodenatt
möjliggör bred förankring i linjens personal.en

Metoden innebär i korthet varje linje sin nollbasgruppatt utser
tillsammans med linjechefen utarbetar förslag till förändring-som

påbyggnadsutbildning.inom grundutbildning och Speciellaar
föreslåsprojekt för linjens utveckling liksom andra förslag till för-

ändringarförbättringarrationaliseringar framkommer isom ge-
gårnomlysningen. Enheternas prioriterade förslag vidare till

Vårdhögskolans ledningsgrupp, har göra bedömningarattsom
utifrånoch Vårdhögskolansprioriteringar hela verksamheten. för-

gårslag vidare till nämndkansli och nämnd.
förhållandeNollbasbudgetering iär till traditionell budgetering

vårtids- och arbetskrävande metod. Det uppfattningären mer
två-treårsintervaller.metoden sin högsta effekt iatt ger

utifrånResursfördelning linjernasgörs verksamhetsvolym där
volymen imäts antalet studerande inne i utbildningssystemet samt
beviljade nybörjarplatser. Lärarresurser fördelas enligt utarbetade
nyckeltal, olika för linjer,olika baserat bl.a. gruppstorlekar

Övrigaoch andelen praktik i de olika utbildningarna. resurser
fördelas efter verklig kostnad.

Denna teknik innebär omfördelning mellan lin-av resurserna
tillfälleår dåjerna vid varje volymen förändras.

utgår frånValet budgetmodell önskemåletochav process om
verksamhetsfrågorbrett och djupt i blandett deengagemang

människor verkar i organisationen. Framför allt vinnersom man
påverkanhärmed arbetsförhållandenmöjlighet till sinaav egna

ökad medvetenhet förutsättningarna för verksamhe-samt en om
bedrivande.tens



Östersund 1992 44SOUVårdhögskolan i
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Föregående års förändringmedel, planeradförbrukning avav
ökade omkostnaderstuderandeantal ochökatverksamheten t ex

olika undertitlar,budgetengrund för fördelningtillligger av
lärare baserasPersonalkostnaderkonton.kostnadsställen och

på 18 timmarvecka ochheltidsarbete medundervisningstid för
timmarstuderandevecka.praktik med 2kliniskhandledning i

också beräkning hyrortill grund förliggerStuderandeantalet av
praktiken förläggskontaktbesöklärares näroch utan-samtresor

Östersund.för
budgetberäkningen förskillnad iföreligger ingenAllmänt sett

så det fördet dockolika linjer. realiteten äroch Iolika ämnen att
ämnesområden varförinom skolansaknas kompetenskanvissa

utifrån. undervisningskostnader-fördyrarlärarkrafter köps Detta
sådana kostnad för berört ämnesom-fall beräknasI annanenna.

råde.
budgetmo-beskrivits följer landstingetsbudgetmodellDen som

sjukvårdens krav ochhälso- ochuppbyggd efterdell, vilken är
vårdhögskolanför detrad problembehov. innebärDet t.ex.en

läsår.kalenderår kanför och Detfaktum budgeten gälleratt
uppstå avseddaöverföra statliga medel ärproblemdärför att som

läsåret vårterminen.för till
landstinget medel inteinom1990 finns beslutFr.o.m. attett

får skallundertitlar. Förvaltningsutskottetmellan olikaomföras
försvårar ytterligarebudgethanteringenvilketbesluta detta,om

Vårdhögskolan.för





1992 44i SOUpraktikkostnaderBeräkning av Bilaga 4
lärarutbildningarna

Bakgrund

förpraktikhandleddingår obligatorisklärarutbildningarallaI
något oli-mellanf.n.varierarlängdPraktikperiodensstudenterna.

lärarutbildningpropositiondenenligtutbildningar, omka men
framti-praktiken i19919275 skallprop.framlagtsnyligensom

lärarutbildningar.poäng i flertalet2020 veckoromfattaden ca
inriktningmed motungdomspedagogiskochbarn-För examen

25krävasfritidspedagog dockskallrespektive caförskollärare
praktik.handleddveckors

förformernareglergäller1991höstterminenSedan omnya
förpraktikskolornaochhandledarnafrån tillhögskolanersättning

fritidspedagoglinjer-ochförskollärar-lärarutbildningaralla utom
ersätt-kommunförbundet utgörochmellanavtalEnligt statenna.

050 kr.och 1syo-linjenförhandledarveckakr.545ningen per
Praktikhandledarnasutbildningar.övrigaförhandledarveckaper

kommunförbun-mellankollektivavtalireglerasersättningsvillkor
gäller fr.o.m.avtalet,Detlärarorganisationerna.ochdet somnya

hand-nedsättningentidigaredeninnebär423-,BOK1991 att av
har slopats,veckotimmarmed 2undervisningsskyldighetledarnas
högskolor-mellansamarbetetiproblemdelmedförtvilket har en

praktikskolorna.ochlärarutbildningsinstitutionernas
tillämpasfritidspedagogutbildningarnaochförskollärar-För

avtalEnligtpraktikhandledarna.tillersättningregleräldret.v. om
utbildningardessaförkommunförbundet gällerochmellan staten

student.ochpraktikdagutgår beloppmedersättning ett peratt
år.gångertvå F.n.justerasochindexregleratBeloppet är per

praktikdag.ochstudent6870 kr.1992 beloppetmars är per

Beräkningsgrunder

heltärpraktikkostnadernainnebärreglernagällande attDe nu
Kostnadernastudieplatser.utnyttjadeantaletproportionella mot

följande sätt.beräknasdärförstudent kanper

gymnasiumochgrundskolaförLärarutbildninga

gymnasielärarutbild-ochgrundskole-förresursberäkningenVid
handledarvecka.frånutgå 050 kr.1beloppetningen bör perman

under äntvå handledarelärarkandidaterharpraxisI merperman



halva praktiktiden i regel 12 20.veckor Under den avslutan- SOU 1992 44av
de praktiktiden 8 veckor har varje handledare i regel endast Bilaga 4en

Förhållandetlärarkandidat. mellan antalet studenter och antalet
såledeshandledare är i genomsnitt 10,7.

Praktikkostnaden såledesstudent blir 20 0501 0,7per
14 700 kr.

årsstudieplatsPraktikkostnaden i lärarutbildning be-ärper en
roende hur andel utbildningenstor praktiken utgör.av av som

kanKostnaden därför uttryckas med följande formel

0,7 01050 200
N

där N utbildningens år.längd i

utgår frånOm nuvarande fördelning årsstu-utnyttjademan av
UHÄsdieplatser de olika linjerna enligt redovisning för

199091 kan konstatera lärarutbildningarna föratt grund-man
skola och gymnasium i genomsnitt omfattar 140 poäng. Medca

utgångspunktdenna innebär den redovisade formeln praktik-att
årsstudieplatskostnaden blir 4 200 kr.per

måsteframtidenFör emellertid beaktas viss del lärar-att en av
utbildningen för grundskola och gymnasium kommer ske iatt

friståendeform -ämnesstudier kompletterade ettårigmedav en
praktisk-pedagogisk utbildning. Praktikkostnaden årsstudie-per

sådanplats i utbildning blir lika med totalkostnaden 14 700en
kr..

Förutom kostnaderna för den handledda praktiken förekom-
vissa kostnader ersättning till berörda skolor förmer vad som

kallas fältstudier, vilket innebär kortare auskultationsperioder i
skolmiljö under de teoretiska ämnesstudierna. Dessa kostnader
har uppskattats årsstudieplats.till 600 kr. Härtill kommerca per

högskolan belastas medatt resekostnader för metodiklä-attm m
har handleda och bedöma lärarkandidaterna, måsteattrarna, som

besöka praktikplatserna under praktiktiden.
De sistnämnda kostnaderna dockär karaktär änav annan er-

sättningen till praktikskolornas huvudmän; låstade inteär ge-
centrala avtal och bestämmelser kan i principnom utan styras av

högskolan själv.



b och ungdomspedagogisk lärarutbildning SOU 1992 44Barn-
Bilaga 4

medoch ungdomspedagogisk lärarutbildningen in-den barn-I
fritidspedagog blir denriktning förskollärare och totalamot

kostnadsnivå 25 6870 8 600praktikkostnaden i dagens 5 caxx
praktikvecka kostnaden 344kr. student. kr.Per är stu-perper

25Praktiken 25 % utbildningstidendent. utgör poängav av
årsstudieplats100, vilket innebär praktikkostnad 3 440en per

kr.
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offentligaStatens utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet kompetens.Grundutbildningens 37.Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,ansvar- - -villkor i högskolan.U. vårdensinnehålloch utveckling.
Regler för risker. Ett seminarium varför 38.Friståendeskolor. Bidrag ochelevavgifter. U.om
tillåter föroreningarinne M. 39.än Begreppetarbetsskadaute.mer
Psykiskt situationstördas i kommunerna 40.Risk- och skadehanteringi statlig verksamhet.Fi.

probleminventering socialtjänstens 41.Angåendevattenskotrar.M.-en ur
perspektiv. 42.Kretslopp basenför hållbar Stadsutveckling.M.en-Psykiatrin i Norden jämförandeperspektiv. 43.Ecocycles The Basisof Sustainable-ett Urban-Koncessionför försäkringssammanslumingar.Fi. Development.M.
Ny mervärdesskattelag. 44.Resurserför högskolansgrundutbildning.U.

Motiv. Del-
Förfauningstext bilagor.och Del Fi.-

Kompetensutveckling nationell strategi.A.en-
Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi.m.m.-
Ekonomi och i kyrkan. C.rätt

10.Ett bolagför rundradiosändrtingar.Ku.nytt
Fastighetsskatt.Fi.l

12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.
13. aktier.Bundna Ju.

Mindre i14. kadmium handelsgödsel.Jo.
15.Ledningoch ledarskapi högskolan några-

perspektivochmöjligheter. U.
16.Kroppenefterdöden.

sistaundersökningen17.Den obduktioneni ett-
psykologisktperspektiv.

18.Tvängsvárdi socialtjänsten innehåll.ochansvar-
19.Lângtidsutredningen1992.Fi.
20.Statens ombildninghundskola. från myndighettill

aktiebolag.
21. till pensionärer.Bostadsstöd
22.EES-anpassning kreditupplysningslagen.Ju.av
23.Kontrollfrägor i tulldatoriseringen Fi.m.m.
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi.
25.Utvärdering försöksverksamhetenmed3-arigav

yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan.U.
26. folkpensionRättentill kvalifrkaüonsregleri-

internationellaförhållanden.
Årsarbetstid.27. A.

28.Kartläggning kasinospel enligt internationellaav -
regler. Fi.

29.Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny-
nationellasmittskyddsfunktioner.

30.Kreditförsäkring Någraaktuellaproblem.Fi.-
31.Lagstiftning satellitsändningarom av

TV-programKu.
32.Nya Inlandsbanan.K.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C.
34.Fastighetsdatasystemetsdatorstruktur.M.
35.Kart- och mämingsutbildningari skolformer.M.nya
36.Radi0och TV i Ku.ett.





Statens offentliga utredningar 1992

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Resurserför högskolansgrundutbildning.[44]
Bundnaaktier. [13] JordbruksdepartementetEES-anpassning kreditupplysningslagen.[22]av

Mindre kadmiumi handelsgödsel.[14]
Socialdepartementet

Kulturdepartementet
Psykisktstördassituation i kommunerna

Ett förbolag rundradiosändningar.[10]nyttprobleminventering socialtjänstensperspektiv. [3]-en ur Lagstiftning satellitsändnittgar TV-program. [31]om avPsykiatrin i Norden jämförandeperspektiv. [4]ett- RadioochTV i [36]ett.Kroppenefter döden.[16]
Den sistaundersökningen obduktioneni ett- Arbetsmarknadsdepartementetpsykologisktperspektiv. [17]

Kompetensutveckling strategi.nationell [7]Tvångsvärdi socialtjänsten och innehåll. [18] enansvar -- Årsarbetstid.271Statenshundskola.ombildning från myndighettill
aktiebolag. [20]

CivildepartementetBostadsstödtill pensionärer.[21]
Rättentill folkpension kvaliftkationsregler Ekonomi ii och kyrkan. [9]rätt-internationellaförhållanden.[26] Kasinospelsverksatnheti folkrörelsemastjänst [33]
Smittskyddsinstitutet- organisationför Sverigesny Miljö- och rsdepartementetnaturresunationellasmittskyddsfunktioner.[29]
Psykiatrinoch patienterdess levnadsförhållanden. Reglerför varförrisker. Ett seminarium tillåterom-värdensinnehåll och utveckling. [37] föroreningarinne [2]än ute.mer
Begreppetarbetsskada.[39] Fastighetsdatasystemets [34]datorstmktur.

Kan- ochmätningsutbildningari skolformer. [35]nyaKommunikationsdepartementet Angåendevattenskotrar.
Nya Inlandsbanan.[32] Kretslopp basenför hållbarStadsutveckling.[42]en-

Ecocycles of SustainableTheBasis UrbanDevelop--Finansdepartementet [43]ment.
Koncessionför försäkringssammanslumingar.[5]
Ny mervärdesskattelag.

Motiv. Del-
Författningstextochbilagor. Del [6]-

Fastighetstaxering [8]Bostadsrätter.m.m.-
Fastighetsskatt.[11]
Långtidsutredningen1992.[19]
Kontrollfrâgor i tulldatoriseringen [23]m.m.
Avregleradbostadsmarknad.[24]
Kartläggning kasinospel enligt internationellaav -
regler. [28]
Kreditförsähing Någraaktuellaproblem. [30]-
Risk- och skadehanteringi statlig verksamhet.[40]

Utbildningsdepartementet
Frihet Grundutbildningenskompetens. villkoransvar- -
i högskolan.[1]
Konstnärlighögskoleutbildning.[12]
Ledningoch ledarskapi högskolan nägraperspektiv-
och möjligheter. [15]
Utvärdering försöksverksamheten 3-ärigmedav
yrkesinriktadutbildning i gymnasieskolan.[25]
Friståendeskolor. Bidrag ochelevavgifter. [38]
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