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statsrådet chefen förTill och

Utbildningsdepartementet

1992 bemyndigade regeringen chefen förbeslut den 20 augustiGenom
statsrådet tillkalla kommitté medUtbildningsdepartementet, Unckel, att en

resurstilldelningssystemet för universitetdels utveckla detuppdrag att nya
proposition l99293:1föreslagits i hög-och högskolor ochUniversitetsom

detta.dels följa införandetskolor Frihet för kvalitet, av-
bemyndigande tillsattes kommittén den l septemberstöd dettaMed av

Resursberedningen.1992. Kommittén antog namnet
första betänkande SOU 1993:3beredningen sittjanuari 1993 lämnadeI

effektivitet Utformning resurstilldel-för kvalitet ochErsättning nyttettav-
vilket innehöll förslaghögskoleutbildning,för grundläggandeningssystem

omfattar studentpeng ochresurstilldelningssystemetde delar av somom
helårsprestationer. förslag har, i princip, införts fr.o.m.ersättning för Detta

från och beslut i riksdagenefter förslag regeringen prop.den 1 juli 1993
1992932363.199293:169, 199293:UbU14, rskr.bet.

102lämnade sitt andra betänkande SOU 1993:Beredningen Kvalitet och
från Resursberedningen rörande statsmakternas resurstill-Dynamik Förslag-

högskoleutbildning forskning och forskarut-delning till grundläggande samt
förslag hurnovember 1993. Detta betänkande behandlade delsibildning om

till grundutbildningen skall kunna baserasstatsmakternas resurstilldelnin g
dels förslaguniversitetens och högskolornas interna kvalitetsarbete, hurom

forskarutbildning till viss del skallresurstilldelningen till forskning och
prestationsmått. remissbehandling regering-kunna relateras till Efter lämnade

frågorbåda propositionförslag i dessa till riksdagen i 199394:177 Ut-en
Riksdagenforskning Kvalitet och konkurrenskraft. väntasbildning och ta-

förordade principerna i juni 1994.ställning till de regeringenav
överlämnas behandlar de hittillsvarande erfaren-Det betänkande som nu

de resurstilldelningssystemet för grundutbildningheterna delar av somav
resurstilldelning till lärosäte-infördes den juli 1993, dvs. statsmakternas1 att

på deras prestationer. De iakttagelserantalet studenter ochbaseras somna
huvudsakligen gjorts vid universitetredovisas i denna lägesrapport har sex

vid tillfällen. Med tankehögskolor, beredningen besökt varderaoch tresom
årstid förflutit sedan 1993 universitets- och hög-den relativt korta som

iakttagelsema utvecklingstendenserskolereform introducerades speglar vissa
framför allt resurstilldelningssystemets olika delar. Bered-och attityder till

ningen har valt i denna koncentrera sig effekter systemetatt rapport av
tvåi följande avseenden
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resursfördelningen inomför internavald modell denföljddels en avsom
kapitel 2,lärosätet

kapitelolika hänseenden 3.sänkt kvalitet ieventuella risker fördels
ledamöter,betänkande har följandedettaarbete medberedningensI

deltagit:sakkunniga och experter

Ledamöter:
ordförandeKirsebomBjarnestatssekreterare

Mårten Carlssonrektor
Ekholmhögskoledirektör Lars

Hjalmarssonprofessor Lennart
ordförandeviceJonssonrektor Inge

Kimrektor Lillemor
Lindrektor Ingemar

MartinssonJanvice VD
PalmérIngegerdrektor

sakkunniga:
1994-01-01fr.o.m.Staffan Bengtssondepartementssekreterare

Börjessonordföranden i SFS Magnusf.d. vice
departementsrådet WetterbergGunnar

Öberg 1993-11-29fr.o.m.departementsrådet Sture

Experter:
Fürstenbachänmessakkunnig John

1994-01-11Staffan t.o.m.Rosdepartementssekreterare

Fritzell ochbestått ämnessakkunnig AnnharsekretariatKommitténs av
september 1992. Iden lvilka förordnadesEriksson,ärnnessakkunnig Lena

ochErikssonockså departementssekreterare Ingersekretariatsuppgiftema har
medverkat.UtbildningsdepartementetHägglund,Ann-Kristinassistenten

betänkande undersitt IakttagelserhärmedöverlämnarBeredningen en
uppföljning vid universi-Resursberedningensfrånreform Lägesrapport sex-

förresurstilldelningssystemetdeteffekternahögskolorochtet av nyaav
högskoleutbildning.grundläggande

höstenunderberedningenbetänkandeutgångspunkt i detta attMed avser
samtliga universitetföreträdare för bl.a.seminarium förordna1994 attett ge

resurstilldelnings-erfarenheter dettillfälle utbytahögskoloroch att nyaom
systemet.
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Resursberedningen räknar med betänkande de samladeatt ettavge om
åretserfarenheterna det första tillämpning resurstilldelningssystemetav av

årför grundutbildning i början 1995.av
återstårDärmed endast uppgiften möjligheterna tillövervägaatt en mer
anslagsform för den högre utbildningen och forskningen.gemensam

Stockholm i juni 1994

Bjarne Kirsebom

Mårten Carlsson Lars Ekholm
Lennart Hjalmarsson Inge Jonsson
Lillemor Kim Ingemar Lind

MartinssonJan Ingegerd Palmér

Ann Fritzell
ErikssonLena
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Sammanfattning Resursberedningensav

iakttagelser

Uppläggning uppföljningen kap. 1av

årets erfarenheterFör belysa det första resurstilldelnings-de delaratt av av
för grundutbildning infördes den 1993 valde vil julisystemet utsom sex

ochuniversitet högskolor. Dessa lärosäten skiljer sig vad gäller storlek,
utbildningsutbud och lokalisering i landet. Vi hittills besökt dem vidhar
vardera tillfällen och träffat företrädare för ledningsfunktioner,olikatre
lärare och studenter

delbetänkande koncentreratsDetta har till dels redovisa vissa iakttagel-att
effekterna förrörande vald modell resursfördelning inom lärosätet,ser av

effekter olikadels diskutera utbildningens kvalitet i avseenden. Vi vill
pådock med tanke den korta period reformen varit i kraft och kunnatsom-

studeras de iakttagelser redovisas i betänkandet endastpoängtera att som-
tillspeglar vissa utvecklingstendenser och attityder resurstilldelningssyste-

lolika delar vid studerade lärosätena.demets sex
betänkande ligga till grund för seminariumDetta planeras med före-ett

högskolorträdare för bl.a. samtliga universitet och under hösten 1994.
vår de lärosätenaVi fullfölja uppföljning med fjärdeatt ettsexavser av

1994. De samladeoch uppsummerande besök under hösten erfarenheterna
de fyra besöken och seminariet tillsammanskommer med vissaav samman-

budgetåretårsredovisningarnaställningar 199394för redovisas iatt ettur
årbetänkande i början 1995.av

Olika modeller för intern resursfönlelning effekter detiakttagnasamt av
resurstilldelningssystemet kap. 2nya

hittillsDe införda delarna resurstilldelningssystemet innebär denattav
ersättning universiteten och högskolorna erhåller statsmakterna försom av
grundläggande högskoleutbildning beroende studenter och derasär antaletav
studieresultat. Ersättningen enhetliga dvs.utgörs capitabelopp,av sammaper
studentpeng och prestationsersättning gäller för för kurser inomalla lärosäten

utbildningsområde.samma
såledesSystemet statsmakternas tilldelning till universi-avser resurserav

och högskolorna. ankommerDet varje styrelselärosätes inomteten att,
den detta besluta hur tilldelade medel fördelasutgör,systemram som om
och används internt för fullgöra utbildningsuppdraget. Vi har därför iatt
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för den internamodeller valtsvilkasärskilt studeratuppföljningen som
principercentralaomfattning deti vilkenresursfördelningen systemetssamt

effekternivåer vilkainom lärosätenaolikafått genomslag samt som
tillämpats.tidunder den kortaiakttaskunnat systemetsom

förmodellervalt olikahar allalärsosätenavid deLedningarna attsex
kapitlet.inledningsvis ibeskrivsmodellerinternt. Dessafördela resurserna

såinternt harmodell valtvilkenoberoendeVi kan konstatera att manav
resurstilldelning i formstatsmakternasprinciperna förgrundläggandede av

samtligagenomslagfått kraftigtmyckettilldelningresultatbaserad ett
nivåer inom lärosätena.

också fåttcapitaersättningen harschablonmässigaochenhetligaDen per
måttosåiresursfördelningeninternadenstyrande inverkan att stats-en

diskussio-ut-gångspunkten de internaförersättningsnivåer bildarmakternas
prioriteringartydliggjort behovetSådana diskussioner har enavnerna.

nivåer inom lärosätet.eller flera
försvåratsdelvistreårsperioden harförplanering stats-Lärosätenas av

förändringar,åtaganden, i vissa fallochtillkommandebeslutatmakterna om
utbildningsuppdragen.treårigai de

börplaneringsförutsättningarrimligalärosätena attFör mananseratt ge
åtaganden medsärskildauppgiftertillkommandeutformaöverväga att som

sådan förutsätterordningtakbeloppen. Enhöjning attmotsvarande rege-av
uppgifter lärosätenasådana tillkommandeförmedlenfördelarringen

riksdagen.tillläggsförslageninnan
inteuppgifter,administrativahel delmedförtharDet systemet nya,ennya

många kompetens-fall följtsinstitutionsnivå. har iDettaminst av en
institutionerna.förstärkningmässig av

avseenden kap. 3på kvalitet i olikautbildningenseffekterDiskussion om

farhågor fram-harresurstilldelningssystemetinförandetkringdebattenI av
föraförsöktVi därförkvalitet. harsänkt syste-för attriskernaförts enom

i vilkaför redakategorierberördamed alladiskussion utattmatisk avseen-
befogade.sådana farhågor skulle kunnautsträckningvilkenoch iden vara

framhål-måsteföreventuella risker krav examinationsänkta igällerVad
Vieffekter. harkonstaterbarauttala sigtidigtalltfördetlas är att omatt

lett tilltycks haresurstilldelningssystemetdet attdock kunnat attnotera nya
väsentligtkurseri olikaprestationer ärstudenternasmedvetenheten om
konkretaolikaharflera lärosätentidigare. Vid typermycket större än av

förväntat,prestationsgraderlägre ändå konstateratinitieratsåtgärder man
ellerlärarestödundervisning, byteomtentamenstillfällen,flerexempelvis av



1994:80SOU Sammanfattning 11

åtgärderhandledarinsatser. Samtliga beskrivs studen-ökade denna typ avav
positiva resurstilldelnings-och andra berörda effekter detter som av nya

Grundutbildningen enligt fått helthar flera statussystemet. utsagor en annan
diskussionerna institutionernai de interna tidigare.än

i examination beskrivs sista förSänkta krav del utvägav en enen som
Åfå detbörjat problem. andra sidan pekas lärosäteinstitution attsom

fåpåavkall rimliga kvalitetskrav sikt kommer ännu störreattsom ger
problem rekrytera goda studenter.att

såsom kurserlåg prestationsgrad,utbudet kurser medBegränsningari av
ocksådistanskurser beskrivitshalvfart, utlokaliserade kurser och har som

Sådana oftaeffekt kurser tillgodoser behovetsannolik systemet.av aven
vidareutbildning, benämntfortbildning och långsiktig kompetensut-numera

åvilarMedvetenheten det särskilda lärosätena närveckling. om ansvar som
varierardetta behov mellan lärosätena. Detsammadet gäller tillgodoseatt

beträffande kurser.fattats denna Sarnrnan-gäller därför de beslut typ avsom
detdet tydligt den härfattningsvis kan konstateras görsystemet attatt nya

och därför betraktasintäkter andra kankurser lägre äntypen somav ger
prioriterar denledningarna särskilt här kurs-olönsamma. Om inte typen av

försvinna. frågaantagligenutbud kommer de olönsamma Dennaattmest
årsredovisningar.följas kommandebör iupp

så i lika hög bestågrad tidigareUtbildningsutbudet tycks längeän som
linjernastudiegångar. de tidigare har medbundna Det innebär att ersattsav

valfriheteneftersträvade för den enskildeutbildningsprogram. Den större
hänföras till ökad valfrihethuvudsak olikastudenten kan därmed i inomen

råderdet delade meningarutbildningsprogram. Vi har kunnat konstatera att
valfrihetindividuell lämplig.mellan lärare och studenter hur ärstor somom

skillnad utjäinnasdenna sikt.fungerar bör DennaOm avsettsystemet som
års1993 universitets-fråga, centrala i och hög-tillhör de mestsom en av

framöver.skolerefonn, bör följas noga
förutom de redanVad gäller utbudet kurser med få tillhör,deltagareav

de valbaratidigare nämnda utlokaliserade kurserna, C- och D-kurserna samt
årskurser denna kategori.specialkurserna i högre programutbildningarav

de studerade lärosä-kurser alla nivåerDessa vidvärnartyper manav om
så-så långt förutsättningarna brett utbudde ekonomiska medger. Etttena av

såvälförgrad lärarekurser nämligen i hög rekryteringsargumentdana är ett
Likaså tillkonkurrensen bidra läro-studenter. studenterna attsom anses om
måste på och kursutbud.ständigt förnya kursinnehålltänka sittsätena att

påståvågar vi resursbehovet förSammanfattningsvis prioriteringaratt av
olika skälblivit allt tydligare.olika kurser har Verksamhettyper som avav -

får vadnödvändig för lärosäte kostabedöms internt lov änattett mersom-
schablonmässiga resurstilldelningstatsmaktemas anger.
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Avslutningsvis konstaterar våravidvi besök inte kunnat uppfattaatt
någon entydig opinion för ändra den nuvarande relationen mellanatt stu-

ochdentpeng för helårsprestationer.ersättning
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by theobservations madeof theSummary
Funding of UniversitiestheCommittee on

Ch.1of the follow-upOrganization

ofexperiences of those thefirst yearsshed light theorderIn partsto on
introduced ineducation whichof undergraduateof the fundingsystern were

university colleges. Theyuniversities andselected six1993,July arewe
locatedoffered andandregards size anddifferent arecoursesprogrammesas

ofvisited each themSo far, haveof thein different country.parts onwe
functions,differentrepresentatives ofandoccasionsthree managementmet

and students.teachers
observationsdescribing certainThe concentratesreportpresent ason

of within thefor allocationmodel choseneffects of theregards the resources
education inquality ofthe effects thediscussinstitution and also to va-on

period that the reform hasthe shortwith viewHoweverrious torespects. a-
emphasize that thestudied wishbeenoperation and hasbeen in towe-

tendencies and attitudesreflect certainonlymade in theobservations report
studied.six institutionsallocation theof thethe various system atpartsto

representativesseminar withthe basis ofplanned formThis report to a
of 1994.colleges in theand universitythe universitiesof all autumn

fourthinstitutions withof the sixfollow-upaim concludeWe to aour
observations. Theof 1994 in orderin thevisit toautumn sum up our
will be discussedthe seminarof the four visits andaggregated experiences

of thefrom the annual1995, together with datain in early reportsreporta
199394.institutions for fiscal year

observed effects ofandallocation ofDifferent models of internal resources
Ch. 2fundingthe systemnew

which haveof the fundingprinciples of thoseAccording the systempartsto
collegesuniversities and universityfunding offar, thebeen introduced so

all the insti-performance. Further,students and theirnumber ofbased theon
student and fullfull-time equivalentallocationreceive thetutions persame

of study.the fieldstudy result withinequivalent annualtime same
of universitiesfundingaboveThe described governmentsystem concerns

within thedecides,board of each institutionuniversity Theand colleges.
orderinternally inthese fundshow allocateframe of the to meettosystem,

therefore, studiedfollow-up have,Inthe education task Contract. our we
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for the internal allocationwhat models have been chosen of andresources
principles of the hadthe which the central have impactto systemextent an

institutions.different levels within the Furthermore, have looked theaton we
effects possible considering the short period of time during whichobserve,to

in operation.the has beensystem
differentof the six institutions have all chosen modelsThe managements

describedfor their internal allocation. These models in the firstresource are
of the chapter.part

establish that regardless of the model chosen, the fundamentalWe can
fundingof the performance-based have hadprinciples government systern a

all levels of the institutions.powerful impact atvery
allocations influenceduniform, standard capita have also theThe per way

allocated intemally, in the thatin which have been thesenseresources
formed the basis of internal discussions.govemmentss funding levels have

highlighted the need of setting prioritiesSuch discussions have at one or sev-
within the institution.eral levels

for three-year period has beenplanning of the institutions theThe current
decisions the regardingrendered difficult result of by governmentmore as a

in changes, in the three-year educationassignments, andextra some cases
task contracts.

planning conditions within the institutionsorder reasonableIn to ensure
formulated special assignmentsrecommend that tasks should beextra aswe

corresponding increase of the ceilingand be accompanied by amounts.a
fundsthat the Government allocatesSuch arrangement presupposes peran

before submitted Parliament.institution for such tasks the bill toextra
of administrative tasks,The has involved numbersystem greatnew a new

has led increasedleast the departmental level. In this tonot at many cases
the departments.Competence at

variouseffects the quality of education inThe debate the respectson on
Ch. 3

funding fears have beenintroduction of theIn the debate the system,on new
suffer.education might Therefore,voiced that the quality of Undergraduate

incategories concemed ordersystematic discussion with allhave hadwe a
fears could beand what suchinvestigate in what extenttorespectsto

justified.
concemed,offar the risk standardsAs lowered examination mustas

effects.far early establish However,be pointed that too toout weany
have ledfundinghave noted that the greaterto tosystem seems a awa-new
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of the performance of students. When lowered examination havereness rates
been discovered various of have been introducedtypes Concrete atmeasures

institutions,several make-up examinations, teachingextrae.g. support,
change of teachers efforts by supervisors. Accordingextra toor state-many

undergraduate education has acquired and quite differentments, statusa new
in internal departmental discussions.

Lowered examination standards have been described by lastsome as a
for department which has begun experience problems.resort On thetoa

other hand, pointed that institution which doesout not meetan
reasonable standards of quality will eventually face problemsgreatereven
when recruiting good students.tocomes

reductionA of the number of less than full-time half-timee.g.courses,
extracurricular and distance has also been describedcourses, courses courses,

probable effect of the Such often needs of furthersystem. meetas a courses
education and in-service-training, referred life-long Thelearning.to as

institutions varies regarding their particular responsibilitiesawareness among
in this and, consequently, the decisions made concerning thisrespect, type
of We conclude that the makes obvious thatsystemcourses vary. may new
these less income than others and that they thusgenerate becourses may
looked unprofitable. Unless university give specialas managementsupon
priority them, the unprofitable will probably disappear.to most courses
This question should be pursued in future annual reports.

farSo be offered of complete studymost to partcourses seem as
much in the in the previous Theprogrammes, system. greatersame way as

offreedom choice for the individual student, which of the aims ofwas one
reform,the thus choice the variouswithin rather thana programmes a

betweenchoice various We have been able ascertain thatseparate tocourses.
differopinions teachers and students the appropriate degree oftoamong as

freedom of choice. If the works this differenceplanned, willsystem as
disappear the longin This of the fundamental of themost aspectsrun. one
1993 University reform and should be followed in theclosely toyears come.

farAs with few concerned, advanced andpanicipantsas courses are
specialized well optional special in the final years ofcourses as as courses
study be found this Thesetoprogrammes category.are courses are
protected all levels by the institutions studied the permittedat byextentto
their financial The that supply oflarge suchresources. reason a courses

for the recruitment of students and teachers. Sirnilarly,argumentan
competition for students considered contribute the need ofto to constant
institutions the and supply ofto contentsrenew courses.

In conclusion, maintain that the setting of priorities regarding the needwe
for various kinds of has become and obvious. Activitiescourses more more
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for institutionjudged for variouswhich reasons as necessary an areare --
standardized fundingintemally than the g0vemmentsallowed to cost more

suggests.
clear indication thatestablish that visits have givenFinally, us noourwe

allocation full-time eqiuvalentrelationship between thethe current per
full-time equivalent annual study result shouldthe allocationstudent and per

be changed.
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1 Uppläggning uppföljningenav

1.1 Inledning

Resursberedningen har enligt sina direktiv bilaga till uppgift dels att ut-
veckla resurstilldelningssystem för universitet och högskolor,ett delsnytt att
följa införandet detta. I enlighet med direktiven har vi successivt frarnlagtav
förslag till utformning statsmaktemas resurstilldelning såvältill grundut-av
bildning SOU 1993:3 och SOU 1993: 102 forskning forskarut-ochsom
bildning SOU 1993:102. Den juli 1993l infördes de delar resurstilldel-av
ningssystemet för grundutbildning baseras antalet studenter och derassom

Övrigaprestationer. förändringar avseende kvalitetsdelen i grundutbildnings-
och resultatrelaterade fakultetsanslag har förelagts riksdagensystemet i pro-

position 199394:177 Utbildning och forskning Kvalitet och konkurrens--
förändringarkrqft. Dessa kommer kunna införas tidigast fr.0.m. budget-att

året 1997 respektive 199596.

1.2 Avgränsning uppföljningsuppdragetav

Den uppföljning påbörjadevi i maj 1993 har, den bakgrundmotsom som
skisserades i inledningen, endast kunnat omfatta de delar resurstilldel-av
ningssystemet för grundutbildning samtidigt med övriga förändringar isom
förutsättningarna för universitet och högskolor infördes den juli1 1993. För
de statliga lärosätena innebär den högskolelagen och den högskole-nya nya
förordningen statsmaktemas detaljinflytande verksamhetensatt över innehåll
och organisation minskade kraftigt.

vårVid inledande diskussion våren 1993 uppläggningen uppfölj-om av
ningen ansåg vi det rimligt vidga tilluppgiften effekternaatt att attvar avse
på grundutbildningen 1993 års universitets- och högskolereforrn i sinav
helhet, då ansågsdet viktigt följa i hur hög grad reformens intentio-att upp

började förverkligas.ner
Vid uppläggningen uppfölj ningsarbetet identifierade vi följ målande förav

reformen vad grundläggande högskoleutbildningavser
utnyttja effektivare,att resurserna
höja kvaliteten i utbildningen,att
öka antalet studenter fullföljer sin utbildning ochatt som
bättre utbildningsutbudet till studenternas efterfrågan.att anpassa
Det rättsliga regelverket och resurstilldelningssystemet de viktigasteutgör

medlen för dessa mål skall nås.kunna De har såatt utformats varje läro-att
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självtgivna beslutamöjlighet inomsäte att, omramar,ges
antagning,studieorganisation ochutbildningsutbud,-

beslutsorganisationeninterna samten-
användningen av resurser.-

våren belysaansåg 1993 uppföljningen bordevidenna bakgrundMot att
möjligheterutnyttjar reformenshögskolorna valuniversiteten ochhur genom

beträffandestrategiav
dimensionering och inriktningprofilering,utbildningsutbudet; av

fortbildning, vidareutbildning,omfattningenutbildningar samt av
utbildning,utlokaliseraddistansutbildning och

avvägningen mellanexamensinriktad utbildning;studieorganisationför
studiegångar,fastaoch eller mindrekombinerade kurserfritt mer

olikaoch urvalskriterier förbehörighetskravstudenter;antagning av
utbildningar,typer av

interna capitaersätt-prioriteringar,resursfärdelningen;den interna per
resultatansvar,delegeringningar och av

åtgär-särskildaandrakvalitetsutvecklingsprogram-kvalitetsfråg0r; samt
eventuella negativa effektermotverkakvaliteten ochder för höjaatt av

resurstilldelningen,prestationsrelateradeden
frågorovanståendeförbeslutsordning samttyperintern av

förändringarna.informationoch internextern om
resurstill-och tillämpningenutforrrmingenden tekniskabelysaFör att av

också bordeansåg följande stödfunktionervidelningssystemet internaatt
uppföljningenomfattas av

ekonomi- ochoch planering;uppföljningförinformationssystem intern
studieadministrativa samtsystem m.m.

för ekonomiskaansvarsfördelningochekonomiadministrativa rutiner
frågor.

våringåfrågor bör ivilkauppfattningVår ursprungliga upp-somom
någotbudgetåret efter dethar dock ändratsdet förstaföljning att rege-av

chefen för1993 bemyndigade Ut-decemberden 22beslutringen genom
försärskild utredarestatsrådet Unckel tillkallabildningsdepartementet, att en

högskolereform. Enligtårs ochuniversitets-1993uppföljninggöraatt aven
och det ökadefrihetenhur denutredaren studeraskalldirektiven an-nya

universiteten högskolor-ochutnyttjatsreformenkännetecknarsvaret avsom
skallUtredaren199394-199596 dir. 1993:143.treårsperiodenunderna

hand deti förstaerfarenheterinhämtaenligt direktiven,vidare, nya resurs-av
från Resursberedningen.tilldelningssystemet

vårfortsättningen begränsanaturligt idärför funnit detVi har att upp-
resurstilldelnings-medsammanhängertill aspekter direktföljning de som

i princip inte kommerfortsättningen ägnavi iinnebärDet attattsystemet.
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antagningsfrågor organisations- och lednings-uppföljning samtoss av
frågorna ocksåfrågor. de fordrarFlera den karaktären studiumär attav av

under längre tid.en
också tillmötesgå önskemål föreDå velat framförda delrapportvi om en

betänkande till1994, har valt koncentrera delsdetta attattsommaren
rörande effekterna vald modell för resursför-redovisa vissa iakttagelser av

diskutera effekterna utbildningens kvalitet idelning inom lärosätet, dels
olika avseenden.

uppföljningenGenomförande1.3 av

våren ansåg vi det intepåbörjade uppföljningsarbetet 1993viNär vara
påangivna aspekterna reformen vidfölja alla derealistiskt att ovanupp

högskolor. Vi valde därför universitet ochsamtliga 35 universitet och ut sex
ingå i uppföljningen. Dessa olika vad gäller storlekhögskolor skulle ärsom

lokaliserade till olika delar landet.och utbildningsutbud ärsamt av
ingått i uppföljningen:Följande lärosäten har

Lunds universitet
Umeå universitet

Tekniska högskolanKungl.
GävleSandvikenHögskolan i
KarlskronaRonnebyHögskolan i
KarlstadHögskolan i

Vår besöka de universiteten högskolorna vidplan har varit ochatt sex
besöket genomfördes före juli 1993 ifyra tillfällen vardera. Första den l

inför reformen.förberedelsearbetet Under innevarandesyfte studeraatt
tredje besöketverksamhetsår andra och genomförts; det andra förhar det att

fånga effekterna dennabl.a. erfarenheterna ochhöstens antagning avupp av
Önskemålet före 1994för verksamheten. lägesrapport sommarenom en

två frågoma:till degjorde vi valde koncentrera det tredje besöketattatt
inom lärosätetvalda modellen för intern resursfördelningDen

hänseendenEffekterna utbildningens kvalitet i olika2.
ursprungliga planeringeninhämtade vi i enlighet med denDärutöver --

från delårsrapporten verksamhets- och bud-arbetet mederfarenheter samt
läsår.getplanering inför nästa

hösten 1994underfjärde och avslutande besöket planerasDet ägaatt rum
budgetåret.erfarenheterna det förstaoch skall summeringavse en av av

sammanfattas iResultatet de fyra besöken kommer rapport.attav en
tvåledamöter deResursberedningensI besöken vid lärosätena har en av

besöken har detaljplane-sekretariatet deltagit. De olikabesöken ochsenaste
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respektivetvå vidkontaktpersonersamråd ellermedsekretariatet irats enav
ochellerrektorledningsfunktionerolikabesök harsamtligaVidlärosäte. -

de sistarepresenterade och vidvaritprefekt-ochförvaltningschef, dekanus
kategorierna harolikadeltagit. Deockså och studenterläraretvå besöken har

vid detför sig,beredningensfall träffat utomflesta representanteri de var
två frågeställningarnadiskuterade dekategorierdå utvaldaallatredje besöket

långt träffaså möjligtönskemål varitVårt harsamtidigt. att personersamma
i samtalen.uppnå kontinuitetförbesökenolikavid de att

begränsningarUppläggningens1.4

resurstilldelningssyste-detinförandetföljavaritharVårt uppdrag att nyaav
beskrivningfullständiguppgifthaft till görasåledes inteVi har att enmet.

reformen.effekterna avav
vid degjortsiakttagelservissaföljanderedovisas i det ärVad somsom

varitreformenperiodkortadenMed tankebesökta lärosätena. somsex
utvecklingsten-endastiakttagelserspeglar dessastuderasoch kunnatkrafti

delar.olikaresurstilldelningssystemetstillattityderochdenser
påverkatskan hainom lärosätenaframhålla aktörerolikaocksåVi vill att

våringått uppföljning.ilärosätederasfaktumdet attav
andraochrektorerna även spontantflerakan viSamtidigt attnotera av

dåfått uppföljningen,delta ilärosätederasuppskattningsin överuttryckt att
och dis-analyserasamlatmöjlighetunikberördagivit attdetta parter meren

resurstilldelningssystemet.detochreformeneffekterolikakutera nyaav

uppföljningsarbetetfortsatta1.5 Det

besöksomgången medplaneradeursprungligen ettfullfölja denVi attavser
1994.under höstenbesökuppsummerandeochfjärde

seminariumockså anordnaviplanerar ettuppföljningenled i attSom ett
1994.under höstenhögskolorochuniversitetföreträdare för samtligamed

sernina-till dettabörparlamentarisk insynönskemålentillgodoseFör att om
sådantEttinbjudas.utbildningsutskottriksdagensiledamöternarium även
förprincipernaställningstagandet tillvidutskottetönskemål uttrycktes re-av

169. Detta199293:rskr.14 37,l99293:UbUbet.surstilldelningssystemet s.
detdiskussionernautgångspunkt förnaturligbildardelbetänkande omen

årets erfarenheter.första
för allaseminarietochlärosätenadevidbesöketfjärdeEfter det sex

årets erfarenheter.förstadetgod bildrelativtvi kunnabörlärosäten avge en
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årsredovisningarDärtill bör kunna fogas vissa sammanställningar de somur
samtliga lärosäten skall lämna den oktober 1994.1senast

Om inget anmärkningsvärt inträffar såledeskommer Resursberedningen
avsluta sitt uppfoljningsarbete med samlad redovisning erfaren-att en av

heterna de hittills införda delarna resurstilldelningssystemet för grund-av av
från treårsperioden fångasutbildning. Erfarenheter bör kunnaresten av upp

den särskilde utredaren, medan erfarenheter kvalitetsdelen i grundut-av av
bildningssystemet och prestationsrelaterade fakultetsanslag bör samlas in i

treårsperiod, årensärskild ordning under nästkommande dvs. under 1997-
förutsätter1999. Det givetvis riksdagen i juni 1994 godkännerattsenare

båda förslag.dessa
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Olika2 modeller för intern

resursfördelning effekteriakttagnasamt

det resurstilldelningssystemetav nya

2.1 Inledning

infördaDe hittills delarna resurstilldelningssystemet innebär denattav
erhållerersättning universitet och högskolor för grundläggande hög-som

skoleutbildning beroende antalet studenter studieresultat.och deras Närär av
resurstilldelningssystemet ocksåden tredje delen införs, blir ersättningenav

genomförandetberoende ambitionerna och det interna kvalitetsarbetet.av av
ersättningen tillFörutom principen lärosätena beroende antaletäratt av

innebär ocksåstudenter och deras prestationer, det resurstilldelnings-nya
enhetligaersättningen capitabelopp, dvs.utgörssystemet att av per samma

prestationsersättningstudentpeng respektive gäller för alla universitet och
utbildningsområde.högskolor för inomkurser I anslutning till för-samma

169 enhetligaslaget i proposition 199293: s. 17 de capitabeloppenom per
påpekades principerna statsmakternas resurstilldelning till universitetatt avser

högskolor, det sedan ankommer respektive styrelseoch beslutaatt attmen
fördelas och används internthur de tilldelade medlen för fullgöraattom

utbildningsuppdraget.
därför i uppföljningen särskiltResursberedningen har studerat hur det nya

internt vid de universitetenhanterats och högskolorna. Isystemet sex an-
också studerat i vilken omfattning fåttslutning härtill har vi detta har ge-

på nivåer vilka effekternomslag olika inom lärosätena redan undersamt som
åretdet första har kunnat iakttas.

universitetenLedningama vid de och högskolorna har alla valt olikasex
modeller för fördela redovisas principerna förinternt. Nedanatt resurserna
den interna resursfördelningen inom de lärosätena.sex

2.2 förModeller intern resursfördelning vid de
studerade lärosätena

2.2.1 Lunds universitet

I universitetsstyrelsens fastställs utbildningsuppdragbudgetbeslut förett
nämndområdevarje fakultetsnämnd eller motsvarande. I detta anges exa-

treårsperioden helårs-menskrav för prestationskrav minsta antalochsamt
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budgetåret innebarbudgetåret. 199394Införaktuelladetförstudenter
förhål-prestations graden iområden höjningför vissaprestationskravet aven

ökning antaletbetydandeinnebarBeslutettidigare. ävenlande till aven
inte skulletakbeloppuniversitetetsbedömdeshelårsstudenter. Trots detta att

nås.
åtaganden gälleringår också särskildadeutbildningsuppdragefI som

område vissa särskil-och därtillpå respektivefördeladeuniversitetetför hela
beslutatstyrelsenda uppdrag om.som

bud-ekonomisk förnämndområdevarjetilldelasbudgetbeslutetI ramen
budgetåret 199394införbudgetbeslutetIgetåret. definitiva.Dessa ärramar
nämligen:fördelades,utifrån vilkaprinciperde resursernaangavs

jämförtresurstilldelningfå försärnringar iområde skall- Inget stora
tidigaremed system

erhållaprestationsnivå skallöka sinkraftigtområden harDe attsom-
resurstilldelningextra

samhällsve-utgått juridik,tillskullekvalitetsförstärkningarDe som-
läggsi det tidigarehumanioraoch uttenskap systemet

året,underområde definitivaskalltilldelasDe ett varasomresurser-
efterhandpåslag iskall skeavdrag elleringadvs.

marginalmed undantagfördelasberäknadeSamtliga av enresurser-
procent.ca en

inrättningar,också förfördeladesbudgetbeslutetI gemensammaresurser
universitetsstyrel-medel tillserviceinitiativ, samtgemensamgemensamma

disposition.sens
capitatilldel-någon internsåledes tillämpatuniversitet harLunds inte per

ersättningdeninnebärhelårsprestation. Dettahelårsstudent och attning per
universitetethelaprestationsersättningochstudentpengi form er-somav

universitetet.inominterntvidarehåller inte förts
närrmdområderespektivetillekonomiskadefinitivaTilldelningen ramarav

helårsprestationer underhelårsstudenter ochantaletfaktiskadetinnebär att
budget-aktuellanämndområdet detundertillpåverkaråret inte resurserna

grundutbildningentillcirkaåret. Därför procentavsattes resursernaaven
prestationer intetotalauniversitetetshändelsemarginal för den attsom en

från.utgickplaneringenerhålla anslagdetförtillräckligaskulle att somvara
ålagdafrån deavvikelserbudgetbeslutet presta-framgår dock attDet av

kom-resurstilldelningnämndområdesrespektivepåverkabörtionskraven
framgår dock inte.skall skedettabudgetår. På vilket sättmande

statsmak-förhuvudprincipemakonstaterasSammanfattningsvis kan att
resul-capitaersättninguniversitetet, dvs. samtresurstilldelning till perternas
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år,tilldelningtatberoende inte tillämpas inom Lunds universi-interntsamma
tet.

Umeå2.2.2 universitet

Universitetsstyrelsen fastställer i sitt budgetbeslut utbildningsuppdrag till de
nämndområdena. budgetåretbudgetbeslutetolika I för 199394 innehöll

helårsstudenter helårsprestationerutbildningsuppdragen förväntade antal och
på utbildningsområden.olikauppdelade Dessutom maximalt antalettangavs

helårsstudenter helårsprestationer utbildningsområdeoch för varje kundesom
budgetåret treårsperioden.dels för dels förersättning, helage

nämndområde.Vidare innehöll budgetbeslutet takbelopp för varjeett
nämndornrådenas takbelopp och de avsättningarnaSumman gemensammaav

takbelopp.lika med hela universitetetsvar
Umeå för resurstilldelninguniversitet tillämpar princip internt tillsamma

nämndområdena gäller för tilldelningden statsmaktemas till helasom som
nämndområdeuniversitetet. Detta innebär det takbelopp varje haratt som

nänmdområdenaslutliga tilldelningen tilltilldelats preliminärt. Denär avgörs
helårsprestationer.helårsstudenterdet faktiska antalet och I budgetbeslutetav

helårsstudenter helårsprestationerersättningsbelopp för och inom olikaanges
utifrånutbildningsområden. beräknade de centrala capitaer-Dessa är per

sättningarna med 13 för finansierahar reducerats procent att gemensam-som
fastställtsfunktioner. ersättningsbelopp har har bl.a. medförtDe attsomma

fått förhållandesamhällsvetenskap har minskadehumaniora och resurseri till
engångsvismedlen för funktionertidigare tilldelning. Av hargemensamma

budgetåret 1,5 miljoner kronor buffert för småför 199394 avsatts som
klarainstitutioner eventuellt inte skulle komma sin ekonomi. Enattsom ram

verksamhetsanslagen harcirka förmotsvarar procentsom en av resurserna
för strategiska satsningar.avsatts

helårsprestationer utbildningsupp-förväntade iDet antalet angavssom
nämndområdena ökade prestations-dragen till innebar i vissa fall krav

grader.
nämndområde tillrespektive resursfördelningInom har principerna för

nämndområden fortsatt tillämpainstitutionerna hanterats olika. Vissa har att
nämnderna, dvs. univer-princip styrelsen har gjort attgentemotsamma som

sitetets centrala capitaersättningar, efter nämndensavdrag för gemensam-per
nämndområdenfunktioner, tillämpats institutionerna. Andrahar gentemotma

tillämpatsgjort differentieringar i capitaersättningsbelopphar de somper
till institutio-institutioner. Vanligtvis blir den tilldelningenslutligagentemot

helårsprestationer.helårsstudenter Inomberoende faktiskt ochantalnerna av
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nämndområdetdet medicinska tillämpas dock fast tilldelning till läkarut-en
bildningen.

UmeåSammanfattningsvis tillämpar universitet internt det centrala resurs-
ersättningsnivåerochtilldelningssystemets principer nämndom-gentemot

rådena för funktioner.efter procentuellt avdrag Nämndernasett gemensamma
fråninstitutionerna varierar prestationsoberoenderesurstilldelning till bud-

ersättningsnivåer tillgetering kurs änmesberoende direkt användningöverper
ersättningsnivåer.principer ochdet centrala resurstilldelningssystemetsav

KTHTekniska högskolan2.2.3 Kungl.

för resursfördelningen beskrivs nedanprinciper den interna deDe ärsom
budgetåret budgetårettillämpas fr.0.m. 199495. Förkommer attsom

övergångsmodell.gällde tillfällig199394 en
påstyrelse fastställer planeringsramar, dvs. antal nybörjarplatserKTH:s

fristående ocksåoch antal platser kurser. Styrelsen beslutarprogram om
övergripande budget för KTH uppdelad olika verksamhets samtgrenar om

ändamål,på avsättningen för s.k. täckningsbidrag.storleken gemensamma
utifrån planeringsramarna utbildningsuppdrag verksam-Rektor fördelar

vilka fördelas vidare institutio-hetsöverenskommelse till delfakultetema till
framgårettåriga. nybörjarplatserUppdragen Av uppdragen antaletärnema.

helårsstudenterpå antal för vilka ersättning kanolika högstaettprogram,
helårsstudenter helårsprestationer.utgå ochtakbelopp församt ett

capitaersättningar tillämpas. in-KTH kommer interna DessaInom attper
till olika kurser beroende dels det peda-nebär differentierad ersättningen

ingårinnehållet, baspro-laborativa inslag, dels kursen igogiska t.ex. om
inom kompetensinriktningar, dvs. de studier följereller s.k.grammet som

efter basprogrammet. innebär kurser bedömts haDetta det störstaatt som
på utrustning lärarstöd inom de s.k. kompetensin-behovet med avseende och

såfår baskurser det lägstariktningama dubbelt hög ersättning meden som
utrustning och lärarstöd. Samtliga kurser, dvs. kurserbehovet avseende även

humaniora, klassificeras dettainom sätt.t.ex.
institutionsnivå fördela medel för grundut-kommer i vissa fallKTH att

capitaersättningenbeskrivna internabildning vad denutöver ger.perovan
och följd dettamycket speciell strukturDet gäller kurser har som en avsom

mycket kostnadskrävande.är
utifrån det förväntade antaletinstitutionerna beräknasTakbeloppen till

helårsprestationer capitaersättningar-helårsstudenter de internaoch samt per
på helårsstudenterantaltilldelningen till institutionen berorslutligaDenna.

nårnågrahelårsprestationer. någon institutioner inte till sittelleroch Om upp
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takbelopp, kan de haft fler helårsstudenter helårsprestationeroch änsom
tillåter,takbeloppet få ersättning från andras eventuella outnyttjade takbe-

budgetåretlopp. För 199495 kommer form garanti tillämpasatten av som
innebär institution efter prövning erhållakan särskilt bidrag deatt en om- -

intäkterna nårtotala inte 80 föregående års intäkter.procent av
De s.k. täckningsbidragen frånbetalas institutionerna; såledesdessa dras

inte innan takbeloppen fördelas delfakulteter institutioner.och Däremotav
lyfts hyrespengen innan når institutionen.av pengarna

Sammanfattningsvis tillämpar låtaKTH principen den slutliga tilldel-att
ningen till institutionerna bli beroende helårsstudenterantalet och helårs-av
prestationer. Interna capitaersättningar tillämpas, vilka innebär diffe-per en
rentierad ersättning mellan olika kurser beroende innehållpedagogiskt och

niva.

2.2.4 Högskolan i GävleSandviken

Styrelsen beslutar ekonomiska till institutionerna och deom ramar om per
capitabelopp skall gälla internt inom högskolan. Styrelsen beslutar ocksåsom

tilldelningen ändamåltill övriga avsättning till styrelsens förfogan-samtom
de.

Högskolan i GävleSandviken tillämpar internt det centrala resurstill-
delningssystemets principer. ekonomiskaDe utgår från beräknatettramarna

helårsstudenter helårsprestationerantal och interna capitaersätt-samt per
ningar för studentpeng prestationsersättning.och Den slutliga tilldelningen
till institutionerna blir beroende det faktiska resultatet avseende antalav
helårsstudenter helårsprestationer.och budgetåretFör får199394 institutio-

ekonomiska överskridas eftersom högskolan helhet intenemas ramar som
nåräknar med sitt takbelopp.att

De interna capitaersättningarna innebär omfördelning mellan olikaper en
utbildningsområden förhållandei till de capitaersättningarna.centrala per
Från de centrala capitabeloppen har nämligen olika avdrag gjortsstoraper
för funktioner. Från de centrala ersättningsbeloppen för degemensamma
humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena har

marginellt avdrag gjorts. För utbildningsområdenövrigaytterst reducerasett
de centrala ersättningsbeloppen cirkamed 30 för finansieraprocent att

funktioner. För C- och D-kurser inom humaniora, juridik ochgemensamma
samhällsvetenskap gäller tilldelning avklarad Dessutompoäng.extraen per

centrala avsättningar förgörs utveckling de fallI institutio-av nya program.
initiativ till fårkurser institutionerna själva bäratar eventuellanerna nya
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lånadock möjlighetuppstå. Institutionerna harkankostnader attextra som
utvecklingsinsatser.förinterntpengar

budgetåret 199394gällt förharcapitaersättningarinternaDe somper
resurstilldel-förhållande till den tidigareiså skillnadernaberäknades att
avvikelsemabudgetåret 199495 kommerInförförskulle bliinteningen stor.

minska.ersättningsbeloppencentralaförhållande till de atti
principenGävleSandvikenihögskolantillämparSammanfattningsvis att

antalet studenter ochberoendeblirinstitutionernatillresurstilldelningen av
capitaersättningarde internaAvsiktenprestationer. ärderas att somper

centrala.sig depå skallsikttillämpar närmahögskolan

KarlskronaRonnebyiHögskolan2.2.5

institution. I uppdragenför varjeutbildningsuppdragbeslutarStyrelsen om
helårsprestationerhelårsstudenter ochantal samt ettriktvärden föranges

hela95fördelastakbelopp procentDe motsvarartakbelopp. ut avsom
funktioner. Juste-föravsättninginkl.takbelopphögskolans gemensamma

verksamhetsår, visar sigdetpågåendeske underkanuppdragetring omav
institutionsamtidigtplatserfyller sinainstitution intenågon annansom enatt

överintag.gjorthar
beräknastakbeloppeninnanfunktionerför görsAvsättning gemensamma

institution.respektiveför
faktiska antaletdetberorinstitutionernatilltilldelningenslutligaDen

helårsprestationer.helårsstudenter och
två utbild-endastinnebärhögskolanvidUtbildningsutbudet att avgrupper

samhällsveten-humanistiskt,nämligenningsområden aktuella,är gruppen
ochnaturvetenskapligtutbildningsområdejuridisktochskapligt samt gruppen

ersättningsnivåertvå förendastutbildningsområde. innebärDettatekniskt att
högskolan.aktuella förprestationsersättning ärrespektivestudentpeng

ochockså studentpenginternttillämparKarlskronaRonnebyiHögskolan
utbildningsornråden. internaDetvåför deprestationsersättning avgrupperna

tvåmellan deomfördelningdockinnebärcapitaersättningarna grup-enper
förmån för hu-tillersättningsbeloppencentralaförhållande detilliperna

juridik.ochsamhällsvetenskapmaniora,
differentieraövervägdesbudgetåret 199394för attbudgetbeslutetInför

nivåtillhörighet. Manberoende kursenscapitaersättningarnainternade per
prioritering bordetill dennaframingående diskussionerefterdock attkom

institutionsnivå.pågöras
jämförtersättningsbeloppeninternamellan derelationeniFörändringen
till in-i tilldelningskillnadernaförgjordescentrala beloppenmed de att
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förhållandestitutionema inte skulle avvika för mycket till tidigarei till-
också ansågdelning, därför mellanskillnaderna de centralaattmen man

ersättningsbeloppen orimligt stora.vara
Sammanfattningsvis konstateraskan högskolan i KarlskronaRonnebyatt

frånvalt modell för den interna resursfördelningen bortsett vissen som, en
justering capitabeloppen, innebär centrala resurstilldelningendenattav per
tillämpas direkt institutionerna.gentemot

2.2.6 i KarlstadHögskolan

utbildningsuppdrag institutionerna.Styrelsen beslutar till Uppdragenom
innehåller fördelning högskolans utbildningsuppdrag,dels samlade delsen av

från på sådana läsåretuppdrag införuppdrag styrelsen. Exempel extraextra
C- och D-kurser, utbud kurser engelska199394 Ökat utbudär samtav av

utlokaliserade kurser.distanskurser och
helårsstuden-till institutionerna fastställs det antalI utbildningsuppdragen

helårsprestationer åstadkommainstitutionen skall föroch mötaattter som
Institutionema uppmanades i uppdragen inför bud-högskolans takbelopp.

getåret för mängd förslagsvis 10199394 planera procentstörre änatt en
antalen.de angivna

ocksåinstitutionerna bidragutbildningsuppdragen tilldelas s.k. ellerI ett
möjliga intäkt. Till grund för beräkningentakbelopp högstasom anger av

centrala capitaersättningarna.detta belopp ligger de Efter procentuelltettper
basbeloppfunktioner har räknats framavdrag för förettgemensamma

därefter justerats i vissa avseenden. Dels harvarje institution C- och D-som
erhållit allmän resursförstärkning, dels har omfördelningar gjortskurserna en

förmån specifika eller kursinslag behövatill för vissa ämnen ansettssom mer
capitaersättningen medger.vad den centralaänresurser per

huruvida det slutliga utfalletDet finns inget uttalat ställningstagande till
året påverka budgetår.för tilldelning för dettakan komma institutionemasatt

Högskoleledningens avsikt anlägga treårsperspektiv deävenär att ett
kommerinterna utbildningsuppdragen. Efter budgetperiodens slut resultatet

institutionsnivån.fåför högskolan totalt konsekvenser Föräven attatt
budgetåret 199394osäkerheten med det har förmöta systemet ennya

nåbuffert fall skulle till sittcentral i högskolan helhet inteavsatts uppsom
takbeloppet överskrids, bedömer sannolikt,takbelopp. Om vilket man som

kan bufferten i stället utnyttjas till stöd för institutioner med överproduk-en
förhållandetion i till sitt utbildningsuppdrag.

modell för internaSammanfattningsvis högskolan i Karlstad denprövar en
påminner modell Lunds universi-resursfördelningen delvis den somsom om
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har valt. Resurstilldelningen till institutionerna inte direkttet beroendeär av
faktiskadet antalet studenter och deras prestationer och tillämpar inteman

internauttalat capitaersättningar.per
Högskolan avvaktar låsadock med fast definitiva principer föratt re-

sursfördelningen, fåtttills dess erfarenheter hur det centralaman av nya
resurstilldelningssystemet fungerar.

2.3 Iakttagelser och kommentarer

2.3.1 Inledning

Det resurstilldelningssystemet statsmakternas resurstilldelning tillnya avser
lärosätena. Det sedan respektive lärosätesär styrelse beslutar prin-som om
ciperna för och utfommingen den interna fördelningenav av resurserna.

Av redovisningen framgår olika modeller tillämpas för denattovan
interna resursfördelningen vid alla de studerade universiteten och högskolor-

Oberoende vilken modell styrelsen valt visar dock erfarenheterna frånna. av
uppföljningsbesöken de grundläggande principerna för statsmaktemasatt
resurstilldelning i form resultatbaserad fåtttilldelning mycket kraftigtettav

pågenomslag nivåersamtliga inom lärosätena.
Den enhetliga och schablonmässiga capitaersättningen harper uppen-

fåttbarligen styrande inverkan den interna resursfördelningen. I de fallen
styrelsen beslutat relation mellan ersättningsbeloppen eller påom en annan

gjort prioriteringar,sätt har samtalen med de-kaner, prefekterannat och
lärare visat i allmänhet jämför den interna tilldelningenatt med vad deman
centrala ersättningsbeloppen hade inneburit.

Systemet med preliminära anslag, takbelopp och resultatberoende slutlig
tilldelning möjligheten helårsprestationer respektivesamt outnyttjatatt spara
takbelopp inom treårsperioden har inneburit planeringsförutsättningar.nya
Planeringen försvåratshar delvis tillkommande frånuppdrag statsmakter-av

eller i fallvissa till förändringaroch med treårigai de uppdragen.na

2.3.2 Resultatrelaterad tilldelning

redovisningenAv i framgåravsnitt 2.2 flertalet de universitet ochatt av
högskolor studerats har valt internt tillämpaäven principenattsom att
fakulteternas respektive institutionemas slutliga tilldelning antaletavgörs av
helårsstudenter helårsprestationer.och De valt denna ocksåprincip harsom

naturliga skäl fastställt vilka capitaersättningar skall gälla internt.av per som
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under uppföljnings-Samtalen med dekaner, prefekter, lärare och studenter
fåttprinciperna resurstilldelning harbesöken har visat de föratt ettnya

Vid de universitet högskolor tillämpatmycket kraftigt genomslag. och som
blir beroendeslutliga tilldelningen till institutionernaprincipen denatt av

helårsprestationerhelårsstudenter naturligt detantalet och detär att nya
fått Lunds universitet,omedelbart genomslag. Men vidäven t.ex.systemet

princip internt, medvetenheten hög deinte tillämpat denna är om nyasom
principerna.

diskussionertilldelningen har medfört omfattanderesultatberoendeDen
vårtnivåer Vid första besök vid de univer-samtliga inom lärosätena. sex

allmän skepsis tilldelahögskolorna kundesiteten och mot attnotera en
mått. Mångautifrån uttryckte för resultat-kvantitativa attoro enenresurser

effekter kvaliteten i grundutbild-tilldelning skulle negativaberoende ge
inte skulle möjliga genomföra ochvissa dyra kurserningen, att attatt vara

förhållandenspeciella och förut-inte hänsyn till dedet tarsystemetnya
just lärosätet, den fakulteten ellersättningar gäller för det egna egnasom

institutionen.
budgetårunder detta har dock givittvå genomförtsbesökenDe ettsom

månganivåerna påpå olika inom lärosätena i falldeintryck ettattav man
försökt de förutsättningarna.konstruktivt harmycket mötasätt att nya

gått igenomsystematiskt prestations graderharVid flera lärosätena manav
lågtillförsökt kartlägga orsakerna examinationsfrekvensför olika ochkurser

återkommeråtgärder för förbättra dessa. Vi tilldärefter vidtagit olikaoch att
avsnittkapitel 3.2.detta i nästa

pågårgrundutbildningenexpansionen inomkraftigadenFörutom som nu
också följd detökat medstudenterhar antalet systemetsom en av nya

fårlängreinte ersättning förinnebärstudentpeng, tommaatt mansom
därmedplatser och uteblivna intäkter, harinte riskeraplatser. För tommaatt

fall relativt kraftigastuderade lärosätena överintag, vissainom de gjort iman
sådana. utgått från nå innevarandePlaneringen har takbeloppetskallatt man

treårsperiodenbudgetår eller i vissa fall de samlade takbeloppen för som
helhet.

ifrågasättsockså vid delhar medfört vissa kurserDet systemet att ennya
återkommervilket vi till i avsnitt 3.3.1.lärosätena,av

kost-effekt harYtterligare det vi ärnoterat attsystemetnya somen av
har institutionernapå institutionerna har ökat. l allmänhetnadsmedvetandet

Vid de lärosätenvad gällt tidigare.givits kostnadsansvarstörre änett som
institutionerna har därmedresultatbaserad tilldelning tilltillämparsom

påverka såväl kostnader sinafått sinainstitutionerna möjlighetstörre att som
blivit lägregrund det harintäkter. fall intäkterna änI de systemetav nya

samtidigtvaritinstitutionens enda möjlighettidigare tilldelade medel, har att
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Osäkerheten vad gäller de slutliga intäkternaeftersträva minskade kostnader.
återhållsamhet påförsiktighet och olikahar medfört allmän samt att manen

nivåer inom lärosätena byggt reserver.upp
ocksåinnebär budgetteknisk föränd-resurstilldelningssystemetDet ennya

och högskolornas kostnader inte längrering universitetensatt av-genom
frånhar frikopplats dessa. Detta innebär deträknas anslagen attmot utan

någonbudgetår informationautomatiskt finnslöpande inteunder extern om
respektive lärosäte. Denna förändring i kom-kostnadsutvecklingen inom

det preliminära,anslaget kan bli lägre harbination med det slutliga änatt
fråndelårsrapporter universiteten hög-regeringen in ochmedfört begärtatt

delårsrapporterna skulle redovisa utgifterbegärdes lärosätenaskolorna. I att
halvåret budgetåretförstaoch intäkter under det översamt prognosav en

budgetåret.intäkter för helakostnader och
några få förefaller det resurstilldelningssystemet inled-undantagMed nya

försiktighet gäller kostnader, vilkettill vadningsvis generellt ha lett större
Såväl delårsrapportema för förstapåpekade vi har detvi tidigare att noterat.

budgetår fått fråninformation vi dehalvåret deninnevarande sexsomav
resultatet i de flesta fall kom-det ekonomiskastuderade lärosätena visar att

Ävenbudgetår. de lärosätenpositivt överskott för dettabli dvs.att sommer
nå sitt dvs. det slutliga anslagettakbelopp,i sin inte kommer attprognos

preliminära, uppvisar i allmänhet positivtbli lägre detkommer än ettatt
positivabidragande orsak till de prognosticeradeYtterligareresultat. en

expansionen inte hunnit medi den snabbaresultaten lärosätenaär attatt
kostnadsökningar släpar tids-skaffa utrustning Dessaanställa lärare, osv.
eventuell omvänd situation.efter, vilket innebär problem imässigt ett en

schablonmässig capitaersättning2.3.3 Enhetlig och per

enhetliga capitaersättningar, dvs. studentpengInförandet att sammaperav
för inomgäller för alla lärosäten kurseroch prestationsersättning samma

utbildningsområde, mellanvissa omfördelningar lärosäte-innebar resurserav
det resurstilldel-före införandetberodde lärosätenaDetta att nyaavna.

enhetliga ersättningar för likartadolika skäl inte erhöllningssystemet av
utbildning.

omfördelningseffekter blev resultatet de enhetligadeTrots persom av
fått sambandmindre totalt ihar inget lärosätecapitaersättningarna resurser

påfrån beror detövergången gamla till det Dettamed det systemet. attnya
då grundutbildningenexpansionen iinfördes vid tidpunktsystemet ennya

övergångeneffekterna till de enhet-mycket kraftig. De sammantagna avvar
således medfört vissaoch expansionen harliga capitaersättningarna attper
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till deras ökadeförhållandeide totalaökningfått mindre resursernaaven
förhållande tillifåttdäremotharAndra lärosätenuppdrag. resursermer

missgynnadesde lärosätenkan tilläggasuppdrag. Detökadederas att som
oförändrad volym, haskulle, medcapitabeloppenenhetligademest perav

kategori. Detillhörde dennaKTHmindrefått fem till procent resurser.sex
fått 20-25oförändrad volym,skulle, medgynnadeslärosäten mestsom

GävleSandviken.högskolan idessa fannsBlandprocent resurser.mer
åretsförstadetredovisningensamladeavsikt i denförVi har er-att av

förresurstilldelningssystemetinförda delarnahittillsdefarenheter avav
vidhanteratsomfördelningseffekter hardessaredovisa hurgrundutbildning

studerade lärosätena.de
studerade lärosätenaframgår fyra deavsnitt 2.2redovisningen iAv att av

prestationsersättning.ochstudentpengcapitabelopp förinternatillämpar per
de centralaframkommitdetharlärosätendessa attvidVid besöken per
lokala tillämp-deninverkanstyrandehaftharcapitaersättningarna en

ningen.
ersättningsbe-relation mellanbeslutatstyrelsenfalldeI annanom en
med dekaner,samtalenharprioriteringar,gjorteller sättloppen annat

tilldelningenjämför den internai allmänhetvisatlärareprefekter och att man
åt-gällerhade inneburit. Dettaersättningsbeloppencentralavad demed

fått harfått mindre Dehärigenomdemminstone som merresurser.som
prioriteringen.lokaladenoftast accepterat

för-universitetet harcentralt inominteUmeå däruniversitet,Vid man
några priorite-utbildningsområdena andraeller gjortmellanrelationenändrat

capitaersättningama, motivet bl.a.harcentralaförhållande till deringar i per
jämföras med fackhög-nämndornråden kandevarit att somatt anserman

för konkurrensen.dessa klaraförutsättningarfå attskolor bör somsamma
överlåtitolika kurser harmellanprioriteringennödvändigaDen man

institutionerna.överlåtit dettanämndområdena, fall hari vissasom
relationförändradstyrelsenivå beslutathögskolorVid de enomsom

hand variti förstamotivetutbildningsområdenas capitabelopp harmellan per
till-tidigareförhållande till denidifferenseralltförundvika att storaatt

uppstå.skulledelningen
tilldelningen tillstyrelsenivå differentieratharhögskolorVid de som

dessamotivet varit ärD-kurser, harC- och attvissa kurser, mer re-t.ex.
lärosätet.förstrategisk betydelseandra ochsurskrävande än av

betrak-capitaersättningartillämpar internainteuniversitetLunds persom
statsmakternasföruteslutandecapitatilldelningen ett systerntar somper

dettatillämpavalt intehar medvetetoch systemtill lärosätet,tilldelning att
univer-dock framkommithar inomuppföljningsbesökenVidinternt. att man
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ändåsitetet jämför de tilldelade med vad de centrala capitaer-resurserna per
sättningarna skulle ha inneburit dessa hade tillämpats internt.om

Från ledningsnivån inom flera lärosätena framhållitshar den enhet-attav
liga capitatilldelningen innebär hänsyn inte till de specifika förut-att tasper
sättningar det lärosätet har jämfört Påmed andra. motsvarande sättsom egna

påhar fakultets- institutionsnivåeller vid de lärosätenreageratman som
internt tillämpat schablonmässigäven tilldelning.en

diskussionernaI med fakultets- och institutionsföreträdare har dessa bl.a.
framfört olika kurser kostar olika mycket beroende bl.a. fördjupnings-att
nivå eller särskilda undervisningsmetoder. Man har undrat statsmakternaom

språkkurs kostar lika mycket juridisk översiktskurs.tror att t.ex. en som en
har dock insettMan det orimliga i capitatilldelning påbaserad vaden per

varje enskild kurs kostar. diskussionerDessa har tydliggjort behovet av
nivåerprioriteringar eller flera inom lärosätet.en

2.3.4 Intern fördelning treårsperiodentakbelopp planering församtav

årligaTakbeloppet den högsta helårsstudenterersättning för helårs-är och
prestationer utgåkan till universitet eller högskola. Inför denettsom en

treårsperiodenförsta med det resurstilldelningssystemet har takbeloppetnya
åretför det första planerade takbelopp för två återståendede årensamt

i regleringsbrevet för budgetåret 199394.angetts
Som vi tidigare har de studerade universitetennämnt och högskolorna

nåambitionen sina samlade takbelopp treårsperioden.under Den internaatt
åretsfördelningen första takbelopp planeringen treårsperiodenförsamtav

har gjorts olika lärosätena.sätt av
Vi kan konstatera med preliminärt anslag, takbelopp ochatt systemet ett

resultatberoende slutligt anslag har ställt universiteten och högskolorna inför
helt planeringsförutsättningar. Därtill kommer ytterligare förut-nya en ny
sättning vad gäller planeringen treårsperioden,under nämligen planera föratt

konsekvenser årde under kommande ökad antagning medför. Efter-som en
statsmakterna inte längre beslutar inflödet nybörjarplatser ellersom om

årligenberäknar anslag justeras med hänsyn till konsekvenser be-som av
förändringar måsteslutade inflödet, lärosätena själva för dennaav ansvara

planering.
Vi gjort följandehar iakttagelser med anledning de planeringsför-av nya

utsättningarna.
de fall nåI ambitionen takbeloppet och samtidigt tillämparär att man

resultatberoende tilldelning internt, krävs pågåendeviss flexibilitet underen
verksamhetsår. Om fördelar lärosätets takbelopp fakultetsområdenman
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får problemdessanågon någraoch ellerinstitutionerellermotsvarande av
omför-lösasöversökta, kan dettaandrarekryteringen medanmed är genom

verksamhetsår. Ettpågående sättundertakbeloppet annat attdelning av
områdenain-utfalletosäkerhetenmedproblemet ärhantera att uppmanaom

takbeloppettilldeladevad detfler studenterplanera för änstitutionerna att
sannolikt kommerdetuppföljningsbesökenfrånVårt intryck ärmedger. att

plane-skallmed hurunderfundkommithartid innanviss manatt ta manen
detinom systemet.nyara

tillantagningenkraftigt ökatharstuderade lärosätenadeVissa programav
vissaförlängningerbjuditplaneiingsperiodenåret iförstadet samt pro-av
under detakbeloppensannoliktblirdettaKonsekvenserna attavgram.

varitdettanågot fall harräcka till. Iårenåterstående inte kommer att en
sysselsätt-statsmakternadå medräknatstrategi, t.ex.medveten att avman
perioden.delenundertakbeloppenökaskulle kommaningsskäl att avsenare

året inteförstadet närmareplaneringenvidfall harnågotI annat avman
treårsperioden.förkonsekvensernaanalyserat resten av

utgått frånplaneringsindock iharstuderade lärosätena attFlera deav
eventuelltåret,förstaför detnå takbeloppetinte kommer att menman

såledesåret, ochsistaför dettakbeloppet attöverskridakommer avseratt
år inomtakbelopp tillutnyttjatickemöjlighetenbegagna att senarespara

treårsperioden.
med ändradeproblemethar pekatlärosätenabesöktadeFlera av

förutsättningartreårsperioden. Deförplaneringsförutsättningar som gavs
planeringen harutgått från den internaivilkatreårsperioden ochinför man

från regeringensinitiativ har tagitsantalförrycktsdelvis att ett nyagenom
denpåbörjades, efter detbudgetåretförsta attinnan detRedansida. men

års kompletteringspro-1993beskedet igjorts, komhadeplaneringenlokala
budgetåretbasårsplatser. Under det förstamedel försärskildaposition om

Sommarkurserförslagtagitsdistansutbildningbesluthar samt m.m.omom
lagts.

invändningarnågraframhållits inte har motvåra besök harVid att man
problem förmedförsådana, dessauppgifternatillkommandede attmensom

internaförhållande till denibeskeden kommerplaneringen. Förutom sentatt
på respektive lärosätefördeladefall inte varitmedlen i vissaharplaneringen,

skapat oklar-vilketenhetligaersättning heller varitförprincipernasamt
heter.

heltgivitsdetharhögskolorna systemet ettUniversiteten och nyagenom
verketsjälvaplaneringen. Ilångsiktigabåde ochden internaförannat ansvar

planeringsarbetedetdelarförutsättshar lärosätena över stora somta av
ålåg statsmakterna.tidigare
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Planeringsförutsättningarna treårigahar angivits i det utbildningsuppdra-
vilket utgått fråninnebär det detta i sin planering. De flestaärattget, man

måstedock alltid ha viss beredskap för tillkommandeatt mananser en
åtaganden treårsperioden, måsteunder dessa utformas sådantatt ettmen

den interna planeringen inte helt förrycks.sätt att
ocksåtillkommande uppgifterFörutom har regeringen inför det åretandra

treårsperioden årsi kompletteringsproposition föreslagiti 1994 förändrade
utbildningsuppdrag för vissa universitet och högskolor har tandläkar-som
och läkarutbildning. förändrade förutsätter enligtDe uppdragen förslaget

två återstående åren treårsperioden,minskad nyantagning under de i vilket
således treårsperioden.förändrar de förutsättningar införsom angavs

effekternaDet dock tveksamt de förändrade uppdragen blir deär om av
avsedda eftersom statsmakterna inte längre antalet nybörjarplatser.styr

treåriga frånUtformningen utbildningsuppdragen utgickde statsmak-attav
endast i drag inriktningen utbildningsutbudet, eftersomterna styrgrova av

studenternas val i första hand skulle utbudet.avgöra
Sammanfattningsvis kan konstatera det resurstilldelningssyste-att nya

svårhanterligahar medfört och ibland förutsättningar för planering-met nya
försvåratsvilken dessutom har tillkommande uppgifter med kortaven,

förändringarplaneringstid i de ursprungliga uppdragen. Församt att ge
lärosätena rimliga planeringsförutsättningar vi bör övervägaatt attanser man

åtagandenutforma tillkommande uppgifter särskilda med motsvarandesom
sådanhöjning takbeloppen. En ordning förutsätter regeringen fördelarattav

medlen för tillkommande uppgifternade lärosäten innan förslagen före-
läggs riksdagen.

2.3.5 Administrativa effekter

Det resurstilldelningssystemet har ställt krav administrationennya nya
inom universiteten och högskolorna, inte minst institutionerna. viSom
redan berört innebär det lärosätenas slutliga anslag ärsystemet attnya
beroende antalet studenter och deras prestationer. Det därför mycketärav

budgetår helårs-viktigt under löpande kunna följa utvecklingen antaletatt av
helårsprestationer utbildningsområden,inom olikastudenter och eftersom de

för intäkter. Klassificeringengrund lärosätets kurser utbildnings-utgör av
områden företeelse ihelt detär systemet.en ny nya

Kursklassificering i allmänhet institutionerna. Hanteringengörs av
sådanatveksamma fall, dvs. fall där det inte självklart hur kursen skallär

klassificeras, har varit olika vid de studerade lärosätena.
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budgetåretföreredanUmeåmodell universitetdenpekaVi vill gärna
inteklassificering ärhantering. Kurserför dennabeslutade199394 varsom

leds prorektor.kursklassificeringskommittétillhänskjutssjälvklara som aven
visatklassificeras. Det harsådana skallkurserbestäms hurkommittél denna

skapatdärfördelstill fördel,varitordning har attsig denna stor manatt
detredan innanbestämdesdels för dettahanteringen,förrutinerbestämda att

behövdehanteringeniså tveksamheteringai kraft,trädde attsystemetnya
uppstå.

det doku-hämtashelårsprestationerhelårsstudenter ochUppgifterna urom
används LADOKallmänhetvid varje lärosäte. Ifinnsinentationssystem som

dokumentationssystem.ADB-baseratlokalt
på LADOK-systemetkravställerresurstilldelningssystemetDet nyanya

denberäkningenförligga till grundskalli dettauppgifternaeftersom av
till lärosätena.resurstilldelningenslutliga

genomförtredovisningsrevision harRRV:sRiksrevisionsverkets en
verifierbarhet.tillförlitlighet ochdessbedömaförgranskning systemet attav

LADOK-framgår bedömningRRV:s är attgranskningsrapporten attAv
tillfredsställandemedresurstilldelningförunderlagkan ettsystemet ge

böri hanteringensäkerhetendock systemetRRVtillförlitlighet. att avanser
studenterRRV bl.arekommenderaråstadkomma detta attförbättras. För att

ekonomiskinträffadregistrerasskallkronologisktprestationeroch ensom
och behandlaslikställasregistreringen skallförunderlaghändelse och att

mening. Rutiner1979:1212Bokföringsförordningensiverifikationensom
användardokumentationochuppdateringsäkerställermåste införas ensom

rekom-Vidarefram.LADOK-användare böralla tasanvändaskan avsom
läggasrespektive börlärosäteLADOKförlokaltmenderas ettatt ansvar

övrigti böransvarsreglermotsvarandeförvaltningschef eller samt attlägst
rekom-YtterligareLADOK-systemet.ifunktionerför olikafastställas en

utbildningsområden skallklassificeringar kurserallamendation är att av
beslut.formelltifattas ett

lämnasskalluppgiftervilka153 reglerar199311Förordningen somsom
budgetåretkvartal indrygtmycketresultatredovisningen komi ettsent,

detillLADOK-systemetanpassningennödvändiga199394. Den nyaav
varit önskvärt.hadesådan tididärför intekundeförutsättningarna göras som

följa intäkts-möjligtdet intenaturliga skäl attmedfördeDetta att varav
budgetåret 199394.delenförstaunder denlärosätenautvecklingen av
förutsättningarna närtill dehade dockLADOK-systemet anpassats nya

delårsrapport.sin förstaskullelärosätena göra
medframhållit arbetetharlärosätena attvåra vid debesökVid mansex

nödvändigtgjorde detarbetenyttigt. Detta attmycketvaritdelårsrapporten
för detintäkterkostnaderellersåväl utgifteruppgifterfram somta om
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första halvåret. Dessa uppgifter väsentligasamt för denävenprognoserna var
interna uppföljningen.

För institutionerna vid de lärosäten tillämpar den resultatberoendesom
tilldelningen internt har det blivit nödvändigt löpande följa inteattnumera
bara kostnadsutvecklingen också intäktsutvecklingen.utan Vid flera deav
studerade lärosätena har institutionerna förstärkts personellt och kompetens-
mässigt.

Förutom det resurstilldelningssystemet gäller för universitet och hög-nya
skolor, i likhet med andra statliga myndigheter, regler för redovisningnya
fr.o.m. budgetåret 199394. Erfarenheterna från de studerade lärosätena visar

det samtidiga införandet bådeatt det resurstilldelningssystemet ochav nya
den redovisningsmodellen har inneburit påtagligt ökad belastningnya en
de administrativa funktionerna. någotI fall har dessutom tekniska problem
med det ekonomiadministrativa ytterligare påfrestningarna.ökatsystemet
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utbildningens3 Diskussion effekterom

kvalitet i olika avseenden

Inledning3.1

för grundutbildning harresurstilldelningssystemetolika sammanhangI när
hittillsdekritiker ofta hävdat delardiskuterats har systemetatt somav

helårsprestationer medför riskföroch ersättninginförts studentpeng en--
försökthar vibelysa vadför sänkt kvalitet. För närmare attatt avsessom

ledningsfunktioner,förkategorier dvs.berördamed alla representanter-
utsträckning far-och i vilkenreda i vilka avseendenoch studenterlärare ut-

kunna befogade.hågor kvalitet skullesänkt varaom
farhågor följande:har strukturerats enligtdessaDiskussionerna om

fler studenter ochexamination för kunna godkännakrav iSänkta att
helårsprestationerfå för flerdärmed ersättning

lågaerfarenhetsmässigt hari utbudet kurserBegränsningar somav
utlokaliserade kurser ochsåsom halvfart,kurserprestationsgrader,

oftast tillgodoser fortbildnings- ochdistanskurser, dvs. kurser som
vidareutbildningsbehov

fåmed studenter, C- och D-kurserBegränsningar i utbudet t.ex.av
småämneni s.k.kurserspecialkurserkurser, samt

frågan ställts det bakgrund denVid diskussionemas slut har motom av-
relationen student-anledning ändra mellanfinnsförda diskussionen att-

prestationsersättning.ochpeng

kravnivånpåEffekter3.2

uppfattningallmänInledningsvis konstateras det tyckskan attatt vara en
kurser väsentligtolikamedvetenheten studenternas prestationer i ärom

dennaframhållit kapitel 2 tyckstidigare. vi tidigare iSommycket större än
resursför-internaoberoende vilken modell för denmedvetenhet avvara

lärosätet valt.delningen som
kanhar konstateratsförväntat kursprestationsgraderNär lägre än en

åtgärdernågraåtgärder. deNedantill olikadet leda typer somavav anges
våravid besök.nämnts

låga prestationsgrademagenomgång tillorsakerna deSystematisk av-
tidigareomtentamenstillfällenFler än-

i matematikStödundervisning t.ex.-
pedagogikalternativoch införandeDiskussion avom-
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Ökade målinriktade gäller framför allthandledarinsatser C- ochoch mer-
D-uppsatser

redovisning självständiga arbetentidsmässiga kravSkärpta av-
Byte lärareav-

studievägledningSatsning-
åtgärder denna beskrivs de berörda, inte minstSamtliga typ stu-avav av

sådetpositiva effekter En student uttryckte här:denterna, systemet.avsom
går dåligt.någonplötsligt bryr sig detDet närär som

prefekter beskrivit den förändrade attityden till grundutbild-Flera har
fått inom institutionenbetydligt högreningen den änatt statussom en

någotekonomiska situation blir nämligentidigare. Institutionens sätt -
behållaväl lyckas rekrytera ocheller indirekt- beroende hurdirekt av man

framgångsrika i sina studier.hur dessasina studenter och är
Från för kurser inom längreframför allt lärare med programut-ansvar

också viktigtcivilingenjörsutbildningar, pekades detbildningar, ärattt.ex.
mekanikkursgrundläggande matematik- eller medställa krav. Enatt rätt

nivå förhållande Tidigaredåliga fel i till helheten.resultat kanske ligger
påpekat godkännandefre-förgäves det orimliga i vissa kursershar studenter

förståelse.klagomåldenkvens, tycks störremötatypen avmen numera
På vår fråga examinator medvetet kan frestas sänka kravendirekta attom

helårsprestationer allra flestafå varierade Deför tillräckligt antalatt svaren.
skulle kunnayrkesstolthet och menadehänvisade till sinlärare att man

påkraven. pekade antal mekanismersig medvetet sänka Mantänka ettatt
sådan frestelse,förhindra efter förskulle t.ex.att gemen-man gav ensom

språk, vaksamhet och studenternas kvali-nationella kollegorsprovsamma,
på dåfått varförvi efter den pressade demtetskrav. När ha typenatt av svar

såfarhåga gång svarade ofta här: Detframförs efterdenna ärmanannan
på andra högskolor, där kan kanske...absolut ingen risk här hos oss, men

misstänksamhet kollegorverkligt uttryck förHuruvida detta är motettsvar
bara vill uttala sigeller enbart skall uppfattasandra lärosäten att mansom

uppfattningräkning vi ingen bestämdför har om.egen
någon finnashävdade läraredekanus det kanVid lärosäten attett enpar

fått problem, sviktande student-läge institution harrisk i när t.ex.ett en
kan välja sänka kraven. Detlärare sistaunderlag, utväg attatt som enen

håll sådan åtgärdfrån desperat handling,dock fleraframhölls äratt enen
situationenskullerelativt sikt antagligen kommakort göra änattsom

sådani situa-institutionen. Det poängterades detför den berördavärre att en
attityd högskoleledningen visade.tion helt avgörande vilkenvar

påpekade andelenNågra det faktum den ökandelärare dock att att enav
genomgår till kravenårskull utbildning i sig kommer ledahögre att attsom
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svår frånurskiljasådan nivåsänkningmåste kommersänkas. En attatt vara
nivåsänkning beror resurstilldelningssystemet.somen

resurstilldel-hävdadefå humaniora,några främst inomlärare,Endast att
ofrivillig sänkninglång komma leda tillsikt skulleningssystemet att en

saknaråtminstone akademiskainom dekvaliteten, ämnena,rent somav
universitetssystemet.utanföregentliga avnämare

och lärarut-läkar-eller motsvarande,Från legitimationsutbildningar t.ex.
leda tillskulle kunnapåpekades med studentpengbildningar, attsystemetatt

någotstudent iavråda underkännaellerinte skulle viljaansvariga somen
så skullei falleftersomolämplig för yrket,visat sigavgörande moment man

Å sidan hävda-andraför den studenten.studentpengarfortsattamiste om
rykteför utbildningens godaavgörande avnämarebordedes det attatt vara

olämpliga för yrket.intejust det lärosätetutbildats viddevisste att varsom
blivande studenter.rekryteringsargumentPå borde detsikt gentemotettvara

alltför tidigtkravnivån framhölls detexaminationi ärdet gällerNär att
också detdel pekadeeffekter. Enkonstaterbarasiguttala attatt om

internaexpansionen,svårt urskilja effekternakommer attatt om-avvara
från resurstill-effekternaomorganisationerstudierna,läggningar etc. avav

delningssystemet.
förresurstilldelningssystemet grund-detkan dock konstaterasDet att nya

många kvalitetsdis-förhållandevis intressantatillmedverkatutbildning har
medarbetar medvetettyderteckenkussioner. Flera att merman nu

Även behörighet och urvalfrågor gällerkvalitetsfrågoma. engagerarsom
tidigare.heltlärarna änsättett annat

resurstilldelningssystemet har in-också detvittnadeFlera att nyaom
fått i interna dis-helt dehargrundutbildningenneburit statusatt annanen
tidigare.på institutionernakussionerna än

mångahävdade det universitetkvalitetsänktriskerna förVad gäller att
avkall vadkvaliteten främst, dvs.inte alltidoch högskola sätter gersom

rekryterafå problemkvalitetskrav, sikt kommerrimliga attär attsom
studenter.goda

lågmedi utbudet kurserBegränsningar3.3 av

prestationsgrad

vidareutbildningochFortbildning3.3.1

behovettillgodoserförsta handkurser iutbudetbegränsningEn somav av
i begreppetsammanfattatvidareutbildning,fortbildning och numeraav

framhållitshållfrån mångalångsiktig kompetensutveckling, har ensom
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sannolik effekt det resurstilldelningssystemet. Beredningen har därförav nya
funnit det särskilt angeläget försöka några sådanabelägga effekter.att

Inledningsvis framhållasbör det varje lärosätes utbildningsuppdragatt av
framgår det har för vid sidan utbildningar leder tillatt attansvar av som

också för fortbildning och vidareutbildning. förordningenAvexamen svara
redovisning studier 1993: framgår också134 omfattningenattom av m.m.

utbildning för kontinuerlig kompetensutveckling årligaskall belysas i denav
resultatredovisningen kap.4 12 §.

Medvetenheten detta speciella varierade mellan de olika lärosä-om ansvar
styrelseEn hade fattat beslut utbudet kvällskurser och utlokalise-tena. att av

rade intekurser fick lov minska i Påabsoluta tal. grund den kraftigaatt av
expansionen minskar dock dess relativa andel. hårtEn styrelse hade trots-
motstånd från berörda institutioner fattat beslutet vissa utlokaliseradeatt-

måste behållas.kurser
någraVid lärosäten hade vissa utlokaliserade kurser däremot ifrågasatts

ansåg dåmed all dessa tidigare hade haft lågträtt orimligtsom man- -
ansågdeltagande. Vid högskola rektor det mycket lättareatten numera var

frågorföra diskussioner i dessa med olika kommuner i högskolans närhetatt
och detta lett till kommunerna sig samverka vissa kur-att att enat attom om

fåför kunna rimligt deltagarantal.att ettser
UmeåVid universitet framhölls den relativa andelen utlokaliseradeatt av

kurser i utbildningsutbudet tidigare varierat kraftigt mellan lärosätena. Det
förhållandehävdades detta speglade lärosätenas olika regionalpolitiskaatt

upprätthållaroller. Möjligheterna dessa regionalpolitiska ambitioneratt
ansågs försvåras sådana lärosäten oftast ligger i glesbygd, vilket med-attav
för ytterligare ökade kostnader. Man argumenterade därför för förhöjda per
capitaersättningar fråneller särskilt stöd länsstyrelser eller kommuner.

Vad gäller kvällskurserna hade del lärosäten inte upplevt demen som
något problem alls eftersom utbudet litet redan tidigare. Vid det lärosäte,var

behålladär styrelsen beslutat utlokaliserade kurser, hade likaden medvetet
fortsatt sin redan tidigare inledda strategi skära på halvfartskurseratt t.ex.ner

då ansåg sådanabildningskaraktär, den kurser tidigare haft alltföratt storav
omfattning. ansågsVid lärosäte den kurser egentligen ställdeett att typen av
alltför krav frånarbetsinsatser framgångsriktdeltagarna. Att studerastora

halvtid samtidigt yrkesarbetar och kanske har familjt.o.m.som man
gå.borde inte Möjligen skulle kvartsfart kunna realistiskt i kombinationvara

med yrkesarbete.
någotVid lärosäte med mestadels programutbildningar KTH hade

lett till väsentligt intresse för fortbildning och vidareut-störresystemet ett
bildning, dels i form enstaka platser i ordinarie kursutbud, dels i formav av

påmedveten satsning Sådanabl.a. distansutbildning. satsningar byggdesom
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Umeå uni-frånrapporterades flera lärosätenteknikpå användningen av ny
i GävleSandviken.HögskolanKTH ochversitet,

gäller fortbildningnågot bild detsplittradsåledes närDet är som gesen
vidareutbildning.och

lägrevissa kurserdet tydligtresurstilldelningssystemet görDet att gernya
Till dennaolönsamma.betraktasföljaktligen kanochandraintäkter än som

sig tillnormalt vänderkurserdenkategori hör setttyp personer somsomav
högskole- eller in-vidareutbildning. Om inteellerfortbildningvill ha

det risksådanaskydda kurserbeslutar ärsärskilt attstitutionsledning storatt
försvinner.olönsammade mest

årsredovisningarna föridärför följafråga vikommerDenna att upp
1994.den oktober1skall lämnaår alla lärosäteninnevarande senastsom

vad händerbeskedkunnakommerårsredovisningarFramtida att somomge
finansieringförnaturligtvis formersmåningom kanSåpå sikt.längre avnya

förinomaktualiseratskompetensutvecklingenlångsiktigaden ar-ramensom
härutbudet denavgörande förbli helt2000 typenAgendabetet med avav

kurser.

studierpmgrambundnaeller3.3.2 Fria

så delframhållits förklaring till storvid del lärosäten attDet har att enenen
vid lärosätetiorganiserat ärutbildningsutbudet attär man anserprogramav

studieprestationer.bättreföljer görstudenter ettatt programsom
linjeutbildningartidigarede allra flestatycksstuderade lärosätenaVid de

motsvarandemedmed utbildningsprogramhaoch lokalaallmänna ersatts--
kulturvetarlinjen försvunnittycks hafå linjer,någrainriktning. Endast t.ex.

utbild-expansionen skett inomnågra högskolor harhelt. Vid merparten av
framstårkursutbudet. Detfriståendeinom detochningsprogrammen

valfri-reformens intentioner störresåledes första anblickvid omsom omen
ändåså kaninfriats. sägasinte Attenskilde studentenför denhet ännu vara

två omständigheter.fallet beror
valfrihetflesta fall studenternasallra inomförsta har i de ut-detFör

möjligheter tillinnebäravilket kanökat,bildningsprogrammen större succes-
har kurserdet andraovanliga kombinationer. Förellerspecialiseringarsiva

utbildningslinjer iolikaspecialutformade förvarit anpassatstidigaresom
ocksåochså in i flerainnehåll de kanbåde ochlängd att programpassa
minstkursansvariga inteansågsfristående Detkurser.läsas senare avsom

inomavhoppstudieavbrott ellerför eventuellaför kompenseraviktigt pro-att
grammen.
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framhållasDet bör uppfattningen hur valfrihet enskildatt storom en
student egentligen bör varierade mellan studenterna och deras lärare.ges
Studenterna beskrev hittillsvarande förändringar relativt marginella ochsom
otillräckliga, medan prefekter och lärare beskrev dem betydande. Olikasom
skäl anfördes för bevisa valfrihet inte skullestörre möjlig,att att t.ex.vara
nödvändiga förkunskapskrav inom naturvetenskapliga och kommu-ämnen

ärnneskombinationer i lärartjänster förstyrande lärarutbildningar-nerna som
Studenterna beskrev sin inställning så här: För sökande till hög-na. en

skoleutbildning och framför allt för dennes föräldrar framstår det som
välja utbildningsprogram särskilt det leder fram till yrketryggt att ett ettom

så något,blir successivt under studierna kommer till insiktatt man men man
det viktigaste studierna leder till tillägnarär sig använd-att att attom man

förhållningssättbara kunskaper och till kunskap. Till detta kan läggasett
den grundläggande synpunkten framfördes flera studenter denattsom av

fårstudent läsa det själv valt motiverad och därmedär harsom man mer
väsentligt förutsättningar lyckas med sina studier.större att

Huruvida linjesystemet har bundet frågaersatts ärett nytt systemav en
också bör följas framöver.som noga

3.4 Begränsningar i utbudet fåkurser med studenterav

föregåendeI avsnitt har vissa utlokaliserade kurser tillhörnämnts denatt
ifrågasättaskategori kurser kan grund de fåsamlar deltaga-attav som av

lärosätenEn del har infört begränsningar i sina kataloger, kurs-t.ex. attre.
förutsätter minst fem deltagare.start

småämnena ocksås.k. lågaDe har deltagarantal på sina kurser, dessamen
förekommer i huvudsak vid de universiteten ålagtsämnen antingenstora som

för upprätthållskompetensen oberoende studenternas efter-att attsvara av
frågan ändå rådeller sig kunna ha med antal smala ämnen.ettsom anser

lågaI övrigt torde deltagarantal drabba kurser studenter läser denärsom
sig sin C- och D-kurser eller valbara specialkurser inärmar t.ex.examen,

årskurserhögre programutbildningar. Såvitt vi har kunnat uppfatta dettaärav
kurser varje lärosäte, varje fakultet och varje institution tillvärnarsom orn
varje pris. Inom för vad ekonomiskt realistiskt försökerärramen som man

så mångaerbjuda sådanakurser möjligt. Ett utbud kurser ärstortsom av
nämligen de främsta rekryteringsargumenten blivandeett gentemotav
studenter. Härtill har i hög grad den magisterexamen bidragit. Dennanya nya

fått bådehar genomslagskraft, hos enskilda studenter och hosstorexamen en
ämnesföreträdarna. Inom kan konstateras studenterna oftaparentes att anser

sådanautbudet kurser och därmed valmöjligheterna för litet.äratt av - -
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resurstilldelningssy-farhågorhåll framförtsFrån har tidigaredel atten
svårtexperiment. Det ärhämmande för nytänkande ochskullestemet vara

minskat,kurserhuruvida andelenuppfattningnågon definitivfåatt nyaom
järnförelsematerial, delsnågottillgång till brahaftdå dels inte harvi

läsåren.mellan Detsvårt jämföra utbudetharexpansionengrund attav
rädsla förnågonvisatinte störredockintrycket ännuallmänna är att man

studenternaframhölls konkurrensenlärosätenVid fleranytänkande. att om
erbjuda kurserkunnamåste förnyelse förtänkaständigt attgör att man

påståPå vågar vi redanpunktför studenterna.attraktiva attär nuensom
och D-kurser.nämligen C-kraftigt,ökatutbudet nya

mellanresursbehovetprioriteringartyckseffektEn attsystemet avvaraav
skälolikatydligare. Verksamhetblivit alltkurserolika avtyper somav --

vadfår kostainternt lov änlärosätenödvändig för stats-bedöms attett mer
inte allaflesta dockDeresurstilldelningschablonmässigamakternas anger. -

på lärosätenasådana prioriteringarbättre görsdetförefaller tycka är attatt-
statsmakterna.och inte av

någotför lärosäteframhållas intedet ärdockAvslutningsvis bör att
utbildningsutbudet,ioch djuperbjuda breddbegränsningarmöjligt utanatt

för deMöjligheternaresurstilldelningssystem. störreärdettaheller iinte
gällerval för de vadstrategiskatillsmå, vilket lederför deän senarestora

profilering etc.

Ändrad ochstudentpengmellanrelation3.5

prestationsersättning

prestationsersättning ochlägrebland hävdatsii debatten attDet har en
risken sänkta krav iskulle minska förstudentpenghögreföljaktligen en

blidärigenomskulleprestationsersättningenBetydelsenexaminationen. av
frå-ställtkvalitetvåra diskussionerdärför slutetVi harmindre. mot omav

helårs-förersättningochrelation mellan studentpengförändradom engan
önskvärd.prestationer vore

tidigarejämfört medtycks,utformningennuvarandeDen systemetav
studie-och dennesför studententill ökat intresseha lettanslagssystem, ett

ansåg hund-besöketvid andraframgång. de studenter attFlera ensomav
besök konsta-vårt tredjekunde vidföredraraprocentig studentpeng attvore

förpositiva effekterrademellertid medförtprestationsersättningenatttera en
avsnitt 3.2.jfrstudenterna

förentydig opinionnågonvåra kunnat uppfattabesök inte attvidVi har
helårs-ersättning förmellan studentpeng ochnuvarande relationendenändra

prestationer.
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:85

resurstilldelningssystem för universitet och högskolorNytt

1992:85Dir.

vid regeringssammanträde 1992-08-20.Beslut

statsrådet anför.Chefen för Utbildningsdepartementet, Unckel,

Mitt förslag

föreslår delskommitté tillkallas för utveckla detJag attatt en nya resurs-
universitet högskolor föreslagits iför ochtilldelningssystem som prop.

högskolor frihet för kvalitet, dels följa in-199293:1 universitet ochom -
förandet detta.av

omgående och tills vidare bedrivas under förutsättninginledasArbetet bör
vad i propositionen föreslagits i dennagodkännanderiksdagens somavav

del.

Uppdraget

resurstilldelningssystem regeringen under-riktlinjer förDe ett nytt nusom
såvittställt riksdagen för godkännande omfattar den grundläggandeavser

högskoleutbildningen följande huvuddrag
treårsperiod för universitet högskola utformasInför varje bör varje och

innehåller målenutbildningsuppdrag för grund-dels de kvantitativaett som
åtgärder för säkrautbildningen, dels krav kvaliteten.att

målen i prestations-kvantitativa utbildningsuppdraget uttryckasi börDe
helårsprestationer,form visst eventuellt i kombinationi antaletttermer av

antal examinerade.med
treårsuppdragUtformningen nästkommande bör beroendegöras ut-avav

många helårsprestationerfallet det tidigare utbildningsuppdraget, dvs. hurav
uppnåtts mångaoch hur examina avlagts.som som
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tilldelas universitetHuvuddelen varje och högskola medresursernaav
helårsprestationercapitatilldelning till det antal eller examinaen per upp som

utbildningsuppdraget.ianges
skall fördelas grundval i förväg fastställda ochEn del anslaget avav

kända kvalitetsindikatorer.
påverkautbildning och skallStudenternas val högskola resurstill-4. av

varje student knyts tilldelasdelningen det till belopp detettattgenom som
eller högskola studenten valt.universitet den som

forskarutbildning innebär propositionenSåvitt gäller forskning och att re-
och högskolor har fast organisationskall tilldelas de universitet somsurser

forskarutbildning inom för samlat anslag, fakul-för forskning och ettramen
på fakulteterskall redovisas anslagsposter, motsvarande detetsanslag. Detta

skall finnas.m.m. som
återfinnsriktlinjernautförlig beskrivning bakgrund i bila-En samtavmer

ga.
utgångspunkt i de i propositionen angivna riktlin-Kommittén skall med

tillämpas.utforma förslag till hur dessa skalljerna närmare
särskilt beakta följande:Därvid skall kommittén

utformning.Utbildningsuppdragens
prestationsrelaterade resurstilldelningen bör fastställas.Tekniken för den

budgetårdet tidsmässiga sambandet mellan ochDärvid bör bl.a. beaktas pe-
ersättning för fullgjort uppdrag och hur universitetensriodisering statensav

förskott tillgodoses.högskolornas behov medel i skalloch av
helårsprestation årsstudie-utnyttjademellan begreppen ochRelationen

diskuteras.platser bör
småämnenas bör belysas.ställningDe s.k.

för säkring kvaliteten valet kvali-Utfornmingen ochsystemen av avav
tetsindikatorer.

utvärderingssekretariatet medverka.denna del börI
studentanknutna rörligaUtformningen den resursen.av

resurstilldelningcn till forskning och forskarutbildningAnalys hur4. av
prestationsmått.någon kunna relateras tilltill del skall

ånyofråga bör aktualiserasanslagsstrukturenI en mer gemensam an-om
och forskningen.för grundläggande högre utbildningenslagsform den

för tilldelning för uni-omfattande förändringarDe systemet av resurserav
föreslås regeringen krävahögskolor kommerversitet och väsent-attavsom

introduktion utbildning och information. Till sin hu-liga insatser för genom
måste självfallet ske universitetens och högskolornasvuddel detta genom

påtorde dock behöva initieras och stödjas natio-försorg. Vissa insatseregen
efter-nivå. de inslag i reformen skall utvecklasnell Särskilt gäller det som

för uppdrag. Av det skälet bör uppdragethand inom detta även om-ramen
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nivå.nationell Dennaintroduktionsinsatsertill erforderligafatta initiativ
högskoleser-församarbete Verketgenomföras i medbördel uppdragetav

vice.
med beaktandestegvis,skall införasresurstilldelningssystemetDet avnya

kommitténDet ankommererfarenheterna.efterhandde att nogavunna
föreslåvid behov justeringar.genomförandet ochfölja att

kommitténs arbeteRamar för

1984:5 dirdir.kommittédirektivengällerkommitténs arbete samtFör
angående utred-särskilda utredarekommittéer ochsamtliga1992:50 till

regionalpolitiska konse-redovisningrespektiveinriktningningsförslagens av
kvenser.

jämställdhetl992:E församråda Umed ArbetsgruppenskallKommittén
forskning.ochutbildningi högre

resurstill-utformakommitténs arbetefasen iförsta ett nyttFör den att-
såsina förslag deskall redovisakommitténgäller attdelningssystem att-

budgetperiodeninförregeringskansliets budgetarbetetilltidsmässigt anpassas
199394-199596.

Hemställan

jag regeringen be-anfört hemställerharjaghänvisning till vad attMed nu
utbildningsministernmyndigar

kommittéförordningen 1976:119omfattadkommittétillkallaatt aven -
utforma resurstilldel-med uppdragnio ledamöterhögst att ett nyttmed-

deti införandethögskolor deltaför universitet ochningssystem samt att av
systemet,nya

ordförande,tillledamöternaatt utse aven
biträde kom-sekreterare ochsakkunniga,besluta annatexperter,att om

mittén.
belastakostnaderna skallbeslutarjag regeringenhemställerVidare attatt

Utredningaranslagåttonde huvudtitelns m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemställan.

Utbildningsdepartementet
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för kvalitet fö-frihetuniversitet och högskolor199293:1propositionI om -
universitet ochregelverk föri nuvarandelångtgående förändringarreslås

skapa frihetambitionen bakom förslagetgrundläggande ärhögskolor. Den att
för verksamhe-innehåll institutionellai ochbeslutaför dessa att ramarom

styrning landetsdirektadenstatsmakternainnebär övergerDetta att avten.
lång tidundertillämpatsoch forskningutbildningför högreinstitutioner som

utvecklingenoch förför mycketöverlämnaroch storaansvaret avresurser
högskolorna.ochuniversiteteni landet tillinfrastrukturenväsentlig del aven

och högskoloruniversitet1992:1 Friadepartementspromemorian DsI
för universitetsjälvständighetökadmed väsentligtordninganfördes att en

effek-för kvalitet ochincitamentkraftfullamåste innefattahögskoloroch
grundläggande kravdärför antalfinnsDetresursutnyttjandet.itivitet ett som

enligtkravanslagssystem. Dessamåste uppfyllas ett nytt promemo-varav
rian följande:

instrument förbehovstatsmakternastillgodoseDet bör ett resurs-av
grundläggande hög-dvs.verksamheterna,huvudsakligatill deallokering

forskning.ochforskarutbildningskoleutbildning,
förhållande till resursslag i verksam-neutralt iprincipiDet bör vara

heten.
utvecklingoch fortlöpandekonkurrenstillincitamentinnefattabörDet

kvalitet.verksamhetensav
forskningsorganisationfasthögskolor medochuniversitetvidbörDet

utbildning.forskning ochförplaneringsamladunderlätta en
resultatet i verk-och utvärderinguppföljningmöjliggörabörDet aven

samheten.
principer för anslagssy-följandepropositioneni nyttVidare ettattanges

högskolorna bör gälla.ochuniversitetenförstem
grund-för denerhållahögskola skalluniversitet ochVarje resurser

beräkningenVidsamlatför anslag.inomutbildningenläggande ett avramen
beräkningsgrundervissa kändatillämparegeringendetta kommer att som

utbildning.olikakostnaderna förfrån bedömningutgår typer avaven
beräkningsgrunder,dessabundendock inte utanstyrelseRespektive är av

organiseras ochutbildningen bästhurbedömningskall göra avegenen
genomförs.

forskningorganisation förhar fasthögskoloruniversitet och2. De som
förerhålla för inomdennaskall ettforskarutbildningoch ramenresurser

anvisas medanslag kommerfakultetsanslaget. Dettaanslag,samlat att upp-
finnas.skallfakultetermotsvarande depådelning anslagsposter, somm.m.
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För öka möjligheterna kort sikt beakta ändrade behov och förut-att att
sättningar bör bestämmelsema för fakultetsanslaget utformas så berördaatt

treårsperiodemahögskolestyrelser under har möjlighet vissa begrän-göraatt
fakultetsområdena.sade omfördelningar mellan

Den studieorganisationen med frihet för den enskilde studen-störrenya
gäller studiernas uppläggning kommerdet leda till de de-närten att att mer

taljerade besluten antalet platser för olika kurser och utbildningsprogramom
själva.fattas universitet och högskolor Statsmaktemas ställningstagandenav

till dimensioneringen den grundläggande högskoleutbildningen därförbörav
i allmänhet övergripandemycket dagens detaljerade beslutänvara mer om

påplaneringsramar. Dessutom bör de inriktade presterade resultatvara mer
antalet nybörjarplatser.än

treårsperiod fåvarje varje universitetInför bör och högskola utbild-ett
innehåller målenningsuppdrag dels de kvantitativa för grundutbildning-som

åtgärderpå säkra kvaliteten.dels krav för atten,
målen i utbildningsuppdragetDe kvantitativa bör uttryckas i prestations-

helårsprestationer,antal i kombinationi form visst eventuellttermer ettav
måstedetaljerat dettamed antal examinerade. Hur skall kunna variera.göras

börPreciseringen utbildningsuppdraget kunna vid utbildningsom-stannaav
fakultetsområdenråden, vilka i princip med tilllägg lärarut-motsvarar av

utbildning.bildning och konstnärlig
sådanaminimiantalet examinerade för examina därHärutöver bör anges

anledning förvissa sig tillräckligt antalstatsmakterna har examine-att ettom
rade vid vissa tidpunkter.

också ingåI utbildningsuppdraget bör krav universitetet eller högsko-
säkring kvaliteten.lan utveckla föratt system av

för universitetHuvuddelen grundutbildning tilldelas varjeav resurserna
helårspresta-capita tilldelningoch högskola med till det antalen per upp

examina i utbildningsuppdraget. Resursberäkningentioner eller som anges
utgå från Såutbildningsområdenför olika bör kända och enhetliga principer.
frånstudieresultaten föreligger viss tidsperiod skall avräkningsnart en en

göras.
helårsprestationerkrav vad inomUtbildningsuppdraget gällerstatensanger

utbildningsområden påvisst examina respektive uni-olika och antalett
stårbetalar för fullgjort uppdrag. varje uni-versitet och högskola. Staten Det

fritt studenter uppdraget.versitet och högskola utöveratt anta
nästkommande treårsuppdrag direkt beroen-Utformningen bör görasav

många helårs-dvs.utfallet det tidigare utbildningsuppdraget, hurde av av
uppnåtts mångaoch hur examina avlagts.prestationer somsom

idel till grundutbildning bör fördelas grundval7. En anslaget avav
kvalitetsindikatorer.förväg fastställda och kända
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till universitetet ellervarje student för med sigrörlig resursEn som
resurstilldelning.dessa former förkunna kompletteraskullehögskolan

införasbörpropositionen detAvslutningsvis i systemet steg-att nyaanges
det inomOmefterhand erfarenheterna.beaktande demedvis, ra-vunnaav

föreslagnadetsig väsentliga delarvisarför denna syste-att avprocessmen
återgång till huvuddrageni praktiken, kommergenomföraskanintemet en

aktualiseras.ordning behövai nuvarande att
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