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statsrådet chefen förochTill

Utbildningsdepartementet

regeringen chefenbemyndigadebeslut den december 199322Genom
medsärskild utredaretillkallaUtbildningsdepartementetför att upp-en

högskolere-universitets- ochuppföljning års1993drag göraatt aven
bemyndigandedettaMed stöd1994:01.form dir 1993:143, U av

verkställande direk-januaridepartementschefen den 1994förordnade 17
utredare.BrändströmDantören som

Ställdalverkställande direktören EwaDåvarande byråchefen, numera
Dahl har sedan 14Sonjadag sekreterare.förordnades samma som

medbiträda utredningenvarit förordnadnovember 1994 expertatt som
slutbetänkande.arbetet med dettasärskild tyngdpunkt på

antagit RUT-93.Utredningen har namnet
har utred-oktober 1994tilläggsdirektiv den 27anledningMed av

högskoleverk SOUdelbetänkandenaöverlämnat Ettningen tidigare nytt
ochhögskolestudier 1995:41för SOUAllmän behörighet1994:153,

och urval SOU 1995:71.Behörighet
tilläggs-regeringen RUT-93den 1995beslut 2Genom mars gav

grundläggande högskoleut-resurstilldelning tillfördirektiv formernaom
forskarutbildning.ochrespektive forskningbildning

stude-i vilken ingåttreferensgrupphar varit knutenTill RUT-93 en
juni 1995,september 30fr.o.m. 1994Bjöm Andersson 13rande t.o.m.
studerandeLeni Björklund,generaldirektörMarianneprofessor Bauer,

rektorprofessor,september 1994,12Claes Elmgren t.o.m. numera
studerande Ebba JanssonprofessorFlodström, Tore Janson,Anders

oktoberKarlsonpolitiskt sakkunnige Nils t.o.m. 7julifr.o.m. 1995,1
Ringborgutbildningsrådet ErlandochOlofdocent Petersson1994,

septemberfr.o.m. 1995.4
assistenter åtKemi har arbetatochBirgitta Engman Jeanette som

utredningen.
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Med detta betänkande har RUT-93 slutfört sitt arbete vad avser
direktiven från den 22 december 1993 och tilläggsdirektiven från den 2

1995.mars

Stockholm i februari 1996

Dan Brändström

Sonja Dahl StälldalEwa
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Inledning1

Bakgrund1 1
.

gradhögskolereforrn byggde i höguniversitets- och1993 års en
högskolereforrn innebartidigare beslut. Redan årskedja 1977 enav

och lokal frihetdecentralisering vad gäller anslagssystembetydande t.ex.
riktningYtterligare förändringar i dennautnyttja tillgängligaatt resurser.

denutgångspunktergenomfördes under 1980-talet. Nya gavs genom
denresultatstyming beslutades för helatill mål- ochövergång som

Förändringar med avseendestatliga verksamheten i slutet 1980-talet.av
gjordes i anslutninginom universitet och högskolorverksamhetenpå

förpropositioner och riksdagsbeslutsuccessivt i seriehärtill atten av
högskoleförordningsammanfattas högskolelag ochslutligen i den nya

julibörjade gälla den 1993.det resurstilldelningssystem, 1samt somnya
riktlinjer förkompletteringsproposition föreslogs generella1988 årsI

myndig-förstatligt budget- och med störrestyrsystemett nytt ansvar
tillPropositionen blev inledningentreåriga budgetperioder.heterna samt

statliga budget- ochomfattande utvecklingsarbete avseende detett
styrsystemet.

högskolepolitiken1988/89:65 formerna för mars 1989I omprop.
förändringarna i det statliga bud-konkretiserades vissa de generellaav
högskoleområdet. Propositionenmed avseendeoch styrsystemetget-

iskulle anvisa medel till verksamheteninnebar bl.a. statsmakternaatt
universiteten/högskoloma förramanslag till ochform vart ettett avav

förekommande fall,grundläggande högskoleutbildningen och, iden
forskar-varje universitet/högskola för forskning ochockså anslag tillett

tidigare anslagsstymingenutbildning. skulle denDetta ersätta ut-per
Treåriga anslagsperioderbildningsområde respektive fakultetsområde.

hadeför universitets- och högskoleanslag tidigareskulle införas alla
frånför anslagen till forskning och forskarutbildningdetta bara gällt

universitet1990/91. Principbeslut fattadesoch med budgetåret att geom
Universitets- ochhögskolor ökat inflytande sina lokaler. Såväloch över

UHÃ fick i uppdrag utvecklahögskoleämbetet lokala attsom organ
verksamheten inom universitet och högskolor.resultatenmått av

i vissa riktlinjer förpresenterades bl.a. 1990/91:87Våren 1991 prop.
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myndigheternas arbete inför de treårspropositioner för grundutbildning
respektive forskning och forskarutbildning, aviserats till vårensom
1993. Anslagsframställningama skulle fortsättningsvis gå direkt från

UHÄ.universitet och högskolor till regeringen och inte tidigare viasom
Lokaler inredning och utrustning skulle framgent inte finansierassamt
från särskilda anslag inom för universitetens högskolor-ochutan ramen

anslag till grundläggande högskoleutbildning respektive forskningnas
och forskarutbildning. aviseradesDet också universitet och vissaatt
högskolor skulle inrätta och tillsätta professurer,rätt någotattges som
fram till dess krävt beslut regering och riksdag.av

Något under våren 1991 behandlades i detta års komplette-senare
ringsproposition prop. 1990/91 bl.a. frågor150 studieorga-ett nytt: om
nisatoriskt Beslut utbildningslinjer skulle inte längresystem. ettom vara

statsmaktemas styrinstrument. I stället skulle examensordningav en ny
reglera vilka examina får utfärdas de olika universiteten ochsom av
högskolorna. propositionenI behandlades också frågor med anledning

decentraliseringen för inredning och utrustningansvaretav samtav
lokaler. Därtill vissa frågor den interna universitets- och hög-togs om
skoleorganisationen upp.

borgerligaDen regering, tillträdde efter valet hösten 1991,som
presenterade i juni 1992 proposition med benämningen Frihet fören
kvalitet prop. 1992/93:1. Propositionen innehöll bl.a. förslag till ny
högskolelag, riksdagen under hösten 1992. Denna lagantogssom av

börjadeSFS 1992: 1434 och högskoleförordning SFS 1993:100en ny
gälla den julil 1993. De kodifierade de ändringar i sak beslutatssom
under de föregående åren innebarnärmast ökad frihet för uni-samt en
versitet och högskolor vad gäller den interna organisationen. Statsmak-

föreskrifter begränsas till gälla styrelse,ternas rektor och fakultets-att
nämnder.

I 1992/93:1 presenterades också i sina huvuddragprop. ett nytt
resurstilldelningssystem för den grundläggande högskoleutbildningen.
Det resurstilldelningssystemet preciserades, med undantag denya av
delar skulle kvalitetsutveckling och lokalkostnader, i proposi-som avse
tionen Högre utbildning för ökad kompetens 1992/931169 februari
1993.

Frihetspropositionen förespråkade också förändrat, icke-statligt,
huvudmannaskap för vissa universitet och högskolor. Regeringen åter-
kom till denna fråga i 1992/931231 Högskolor i stiftelseforrn.prop.
Genom beslut utifrån denna proposition överfördes två högskolor, Chal-

tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, till stiftelseform.mers
Genom förslag i 1994 års budgetproposition kompletterades resurs-

tilldelningssystemet med hyrespeng. Högskolans kapitalförsörjning
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till vad i det mål-resultatsystemet gäller för övriganpassades nyasom
lånefmansieras,statlig verksamhet dvs. investeringar skall med un-

för fall anskaffningsvärdetdantag de där begränsat.är
lade regeringen i propositionen Utbildning och forsk-1994I mars

framning. Kvalitet och konkurrenskraft 1993/94:l77 förslagprop. om
resurstilldelning för kvalitetsinsatser resultatrelaterad budgeteringsamt

viss del fakultetsanslagen, vilka godkändes riksdagen. Ingetav av av av
detta dock tillämpas. socialdemokratiska regering,kom Denatt som

efter föreslog budgetpropositiontillträdde valet hösten 1994, i 1995 års
förändringarna inte skulle genomföras, vilket också blev riksdagensatt

beslut.

Övergripande syften reformen1.2 med

övergripande syfte med förändringarna inom hela det statligaEtt om-
har varit verksamheten skall bedrivas effektivtrådet och med högatt en

måluppfyllelse. skall åstadkommas ändamålsenligDetta genom en
rollfördelning politiskt beslutsfattande.mellan och Riksdag ochannat
regering skall mål för verksamheterna. Till myndigheterna skallange
delegeras för hur verksamheterna skall utformas. Delegationenansvaret
förutsätts inrymma finansiella befogenheter.mått Detett stort av nya

rubriceras mål- och resultatstyming till skillnad tidigaresystemet mot
regel- och budgetstyming. har ofta inte minst inomDet området högre-
utbildning och forskning framhållits innebära inflytandeminskat för-
statsmakterna och ökat inflytande för myndigheterna. detSnarare är

fråganemellertid väljer andra, former för sittutövaatt staten attom nya
inflytande. Vilken grad frihet för myndigheterna detta i realitetenav
innebär givetvis beroende hur krävande och preciserade målär av som
statsmakterna ställer upp.

universitet och högskolor förändringarnaFör har framför allt berört
för olika frågor institutionell organisation, utbildningsorga-ansvaret om

nisation och utbildningsutbud, antagning studenter, tjänsteorganisa-av
tion bl.a. inrättande och tillsättande professurer resurstilldel-samtav
ningen till grundläggande högskoleutbildning.

viktigaste målen för förändringarnaDe sådana de formulerades av-
den borgerliga regeringen i direktiven för uppföljningen reformenav -
har varit

att väsentligt öka universitetens och högskolornas frihet i förhållande
till regering och riksdag,

stimulera till mångfald i fråga såväl innehåll i organisationatt om som
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verksamheten,av
höja kvaliteten i verksamheten,att
utnyttja effektivt,att resurserna
öka antalet studenter och doktorander fullföljeratt sin utbildningsom

och
utbildningsutbudet inom den grundläggande högskoleut-att anpassa

bildningen till studenternas efterfrågan.
Dir. 1993:143

1.3 RUT-93 uppdrag:s

Regeringen beslöt i december 1993 tillkalla utredare föratt göraatten
uppföljning 1993 års universitets- och högskolereforrn. Utred-en av

ningen arbetsnamnet RUT-93. RUT-93 har tillantog uppgift belysaatt
i vilken utsträckning syftena med 1993 års universitets- och högskolere-
forrn uppnåtts vilka eventuella andra förändringar reformensamt som
medfört.

RUT-93 fick tilläggsdirektiv i uppdrag utredaattgenom en ny cen-
tral myndighetsorganisation inom området högre utbildning och forsk-
ning reglerna för tillträde till högre utbildning.samt uppdragDessa
slutredovisades förslag i januari juni 1995 SOU 1994:153genom resp

SOU 1995:71.resp.
RUT-93 har tilläggsdirektiv också fått i uppdrag bland annatgenom
analysera dels vilken reell frihet universitetatt och högskolor har,nu

dels vissa effekter det för resurstilldelning till grund-systemetav nya
läggande högskoleutbildning, dels resurstilldelningen till forskning och
forskarutbildning vid universitet och högskolor. Direktiven och de senast
nämnda tilläggsdirektiven återges i bilagoma 1 och

Efter överenskommelse med Utbildningsdepartementet har RUT-93
med hänsyn till de begränsade utredningsresursema inte tagit vissaupp

de i de ursprungliga direktiven angivna frågor, bl.a. frågor in-av om
ternationalisering. RUT-93:s arbete har vidare koncentrerats till de
statliga universiteten och högskolorna. omfattandeEn utvärdering deav
landstingskommunala vårdhögskoloma genomförs för närvarande i
Högskoleverkets regi. högskolorDe drivs i stiftelsefonn,som numera
Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, omfattas deav
generella undersökningar RUT-93 genomfört. harDäremot i RUT-som
93:s uppdrag inte ingått någon systematisk jämförelsegöra mellanatt
stiftelseformen och de organisatoriska för de statliga lärosätena.ramarna

RUT-93:s uppdrag treårsperioden 1993/94 1995/96.avser -
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utrednings- uppföljningsarbete1.4 ochAnnat
för uppdragbetydelse RUT-93:sav

Viss uppföljning för resurstilldelning har gjorts Resurs-systemet avav
i juni lämnade Iakttagelser underberedningen, 1994 rapporten ensom

lägesavstämning från införandetreform SOU 1994:80. dennaI görs en
högskolor.det resurstilldelningssystemet vid universitet ochav nya sex

Regeringen beslöt i Resursberedningen skulle upphöra.1995 attmars
Resursberedningen därefter april avlämnat slutskrivelse,har i 1995 en

beredningen höstentill vilken fogats dokumentation från 1994ett av
seminarium effekter det resurstilldelningssystemetanordnat om av nya

högskoleutbildning.för grundläggande
behandlasVissa frågor med anknytning till uppdrag Ut-RUT-93zs av

för för forskningsfinansiering.redningen strukturen RUT-93översyn av
har samrått med utredningen.

tjänsteorgani-särskild utredare har nyligen tillkallats för utredaEn att
universitet och högskolor. Dir. 1996:3sationen för lärare vid statliga

liggerFlera de frågor i direktiven till RUT-93 näraav som anges
Kanslersämbetet ocharbetsuppgifterna för de tidigare myndigheterna

Högskole-för högskoleservice respektive det nyinrättadeVerket VHS
myndig-använda visst material från dessaverket. RUT-93 har kunnat

heter.
också bland med frågor rörande kriteri-Högskoleverket arbetar annat

utsträckaför benämningen universitet och formerna för rättenatt atter
förforskning forskarutbildning till de högskolorbedriva och närva-som

rande saknar fasta forskningsresurser.
StatistiskaVissa statistiska uppgifter regelbundet fram inomtassom

aktuella för RUT-93Centralbyrån SCB berör frågor RUT-93.ärsom
särskilda uppgifterfrån fått hjälp också med fram vissahar SCB att ta

grundläggande högskoleutbildningen forskarut-rörande såväl den som
bildningen.

uppgifter enligt för-Universitet och högskolor skall årligen lämna
årsredovisning och enligt för-ordningen myndigheters 1993:134om

högskolorordningen redovisning studier vid universitet ochom av m.m.
Årsredovisningama avseende budgetåret 1993/94 förelåg1993:1153.

oktoberi oktober och de avseende budgetåret 1994/95 i 1995.1994
Universitet högskolor skall vidare, enligt regeringen i apriloch av

för budgetårenutfärdade direktiv, i anslagsframställningama 19971995
resurstilldel-bland redovisa konsekvenserna det1999 annat av nya-

för enheten. Därvid skall lokalfrågomaningssystemet den ävenegna
universiteten och högskolornauppmärksammas. Enligt direktiven till
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skall dessa i anslagsframställningama vissa ytterligare frågoräven ta upp
också finns angivna i direktiven till RUT-93. gäller blandDetsom annat

kvalitetsutvecklingen, social, regional och könsmässig rekrytering till
högskoleutbildning återkommande utbildning för redan yrkesverk-samt

Anslagsframställningama lämnades den februarilsenastsamma.
1996.

1.5 RUT-93 arbete:s

RUT-93 har inte kunnat genomföra någon omfattande materialin-egen
samling. En sådan skulle också i mycket dubblera det arbete, görssom
inom centrala myndigheter och, inte minst, vid universitet och högskolor
i samband med framtagande årsredovisningar och anslagsframställ-av
ningar. Det skulle inte meningsfullt för RUT-93 försökaattvara
konkurrera med det fullständiga material, där fram. Därtilltassom
kommer trycket på universitet och högskolor i frågaatt uppgiftsläm-om
nande redan detär stort är.som

långtSå möjligt har RUT-93 därför försökt använda sig uppgifterav
ändå samlas och redovisas för olika ändamål. Bland harsom annat

universitetens och högskolornas årsredovisningar systematiskt gåtts
igenom. i första handAtt vilken information, dessapröva redovis-som
ningar kan kan dessutom viktigt med hänsyn till detattge, vara nya

i mycket bygger myndigheterna älvrapporteringsystemet att genom
skall underlag för utomståendes bedömningar, framför allt då givetvisge
statsmaktemas.

Det befintliga materialet har kompletterats med enkät till samtligaen
lärosäten avseende framför allt den institutionella organisationen samt
intervjuer vid antal universitet och högskolor.ett

RUT-93 har tillsammans med Kanslersämbetet/Högskoleverket ge-
nomfört serie seminarier med styrelseledamöter, rektorer, dekaner,en
prefekter och studenter vid vilka diskuterats framför allt frågor rörande
den institutionella organisationen, ledarskapet och de förutsättning-nya

för verksamheten vid universitet och högskolor.arna
Redovisningssystem och interna rutiner har ändrats i samband med

reformen. Det det fåsvårt fram direkt jämförbaragör uppgifter föratt
Äventiden före och tiden efter juli1 1993. med fullt jämförbara redo-

visningar skulle det emellertid svårt avläsa vad orsakatattvara som
eventuella förändringar. Utbildning och forskning i ständig föränd-är
ring. Under 1990-talets första hälft har inträffat rad förändringar ien
universitetens och högskolorna omvärld, inte kan ha lämnat verk-som
samheten opåverkad. Något entydigt samband mellan just det som
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föränd-och olikaoch högskolereformårs universitets-rubriceras 1993
hävda.därför svårtverksamhet kanringar i läroanstaltemas attvara
special-låtit genomförafristående har RUT-93Med hjälp experterav

och högskolor,kvalitetsfrågor vid universitetundersökningar sam-om
arbetet inäringslivetuniversitet/högskolor ochverkan mellan samt

universitets/högskolestyrelser.
m.fl.och högskolorfrån universitethar inhämtat synpunkterRUT-93

förändring. Ledning-och högskolor iUniversitetpå två arbetsrapporter:
respektiveArbetsrapport 1995makten och vetenskapen, Nr Marsen,

gymnasieskolan,för elever från denför högskolestudierBehörighet nya
sammanställning synpunkterArbetsrapport 1995. EnNr Mars av

redovisas i bilaga 3.Arbetsrapport Nr 1
vissa undersökningarvidare redovisat resultatenRUT-93 har m.m.av

AntagningenArbetsrapport 3,Urvalsmetoder Nri arbetsrapportema
universitet ochStyrelsens roll inompraktiken Arbetsrapport 4,i Nr

Relationships Ar-University-Industryhögskolor Arbetsrapport 5,Nr
forskningen Arbets-undervisningen ochbetsrapport 6 ochNr Lärarna,

Nr 7.rapport

slutbetänkandetUppläggningen1.6 av

institutionel-behandlas inledningsvis denföreliggande slutbetänkandeI
reform.och högskolor efter 1993 årsorganisationen vid universitet

avseende verksamhet,behandlas förändringarna medDärefter
högskoleutbildningresursanvändning. Grundläggandebudget och re-

reformema iforskarutbildning har berörtsforskning ochspektive av
sig.behandlas därför förmycket olika utsträckning och var

respektivefrågan statsmaktemasSärskild uppmärksamhet ägnas om
kärnan i såväl de generellamyndigheternas roller, eftersom själva stat-

högskolereforrnen förändrauniversitets- ochliga reformema attvarsom
dessa roller.

verksamheten och hurfaktiska förändringarna iVidare belyses de
resursanvändning utvecklats.budgetering och

och det nuvarandeuniversitets- och högskolerefonn1993 års syste-
läramas/forskamasrespektive studenternas ochbehandlas ocksåmet ur

perspektiv.
framför allt förändringarnaavslutande bedömningarRUT-93 ägnas:s

tillsyften. lägger fram vissa förslagi relation till reformens RUT-93
förändringar och fortsatta överväganden.om
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organisation ochInstitutionell2

ledarskap

utgångspunkterReformens syften och2.1

1992/93:l harnormen." 22linje med parollen Friheten Prop.I är s.
institutionellaochreglering beslutsordningen denstatsmaktemas av

universitet högskolororganisationen vid och över.setts
varjelångt möjligt beslutasinterna organisationen skall såDen av

frihetsmotivethögskola. det generellauniversitet eller Utöver anges som
bredd iomfattning ochförutsättningarna vad gällermotiv för detta att

organisationeninternaverksamheten så olika mellan lärosätena. Denär
respektive styrelse.därför långt möjligt beslutasbör så av

i l992/93zlLedningsprinciper presenteradesUnder rubriken Prop.
institutionellareglering denvissa utgångspunkter för statsmaktemas av

utgångspunkterorganisationen. Dessa var
börför och studenter i olika beslutsorgan"- Företrädare lärare utses

samtidigt med ledningsansvar börval utses avsom personergenom
berörd verksamhet.rektor efter förslag från dem i

efter förslag från styrelsen.Rektor bör regeringen Innanutses av-
majoritetvalförsamling där lärarna istyrelsen sitt förslag bör äravger en

till rektor.ha börröstat utsesom vem som
styrelsen.i alla beslutsorgan underbör flertaletLärare utgöra-

utbildningsfrågor.Studenter bör ingå i alla beslutsorgan behandlarsom-
i beslutsorgan.Fackliga företrädare bör inte ingå-

1992/93.1Prop. 60s.

i Högskolelagen ochFöreskrifter2.2

Högskoleförordningen

återfinnshögskolornas organisationBestämmelser universitetens ochom
Högskoleförordningen.efter reformen både i Högskolelagen och iäven

vissa grundläggande regler vilka skallinnebärDet att om organ som
fakultetsnämndfinnas sammansättningen styrelse ochsamt m.m.,om av
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vilka ingår i lagen, kräver riksdagsbeslut för ändras. Högskoleför-Iatt
ordningen, beslutas regeringen, ingående föreskrifter.som av ges mer

Styrelse och rektor

Styrelsen skall, enligt Högskolelagen, ha inseende universitetetsöver
eller högskolans alla angelägenheter och för dess uppgifterattsvara
fullgörs. lagen slås också fastI det regeringen skalläratt utsesom
flertalet styrelsens ledamöter och rektor skall ingå i styrelsen.attav

Till ledamöter i styrelserna skall med bakgrund iutses personer
verksamhet betydelse för universitetets/högskolans utbildningsupp-av
drag. Lärare och studenter har representerade i styrelsen.rätt att vara
Lärarrepresentantema i styrelsen val inom lärosätet. Före-utses genom
trädare för de anställda har och yttranderätt vid styrelsensnärvaro-
sammanträde.

Regeringen har våren beslutat1995 två politiska företrädare föratt
nationella, regionala eller lokala intressen skall ingå i varje universitet/-
högskolestyrelse minst två studenter skall plats isamt att garanteras
styrelser och i alla övriga behandlar utbildningsfrågor. An-organ som
talet ledamöter i styrelserna har härmed utökats.

ledningenFör verksamheten under styrelsen skall finnasnärmastav
rektor. Rektor enligt föreskrift i Högskoleförordningen, ordförandeär,en

i styrelsen. Styrelsen inom sig vice ordförande.utser
Rektor chef för den myndighet universitet eller högsko-är ettsom en

förvaltningsrättsligt Med hänvisning till detta rektorutgör. utses av
regeringen. Regeringens beslut skall dock fattas efter förslag styrel-av

och dessförinnan valförsamling vid det berörda lärosätet.sen av en
Högskoleförordningen andra frågor de uttryckligenänattanger som

åligger styrelsen eller rektor.avgörsannat organ av

akultetsnämndF

forskningFör och forskarutbildning skall det, vid de universitet och
högskolor riksdagen beslutar, finnas fakulteter, och för ettsom var en
särskilt vetenskapsområde. fakultetens uppgifterFör eller flerasvarar en
fakultetsnämnder enligt beslut högskolestyrelsen. Flertalet fakulteterav
har verksamhetsområden omfattar lärosäte, i regelän ett ettsom mer
universitet och eller flera mindre eller medelstora högskolor.en

Till fakultet hör de inom fakultetens vetenskapsområde ochen som
verksamhetsområde
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professor,uppehåller tjänstellerinnehar som
krävs lägst doktors-vilken detuppehåller lärartjänst förellerinnehar

examen,
vilkenforskningsråd,tjänst viduppehållerinnehar eller motsvararett

undertjänst 2
varaktighetminstaomfattning ochminstaDärtill finns vissa krav på av

tjänstgöringen.ellertjänstinnehavet
vetenskapligtskallfakultetsnämndemaiFlertalet ledamöter vara

val inom fakulteten.fakulteten.lärare inom Dekompetenta utses genom
haomfattar harfakultetenlärosätenStudenterna vid de rätt attsom

fakultetsnämndema.itvå representanter
nämndens ordföran-skallfakultetsnämndeniledamöternaEn varaav

dekanusSåväleller fleradekanusdekanus.de, För ersättare.utses en
från fakulteten.rektor förslagförordnasersättare avsom

utvecklingsarbeteNämnd för konstnärligt

skall styrelsen inrättakonstnärlig utbildningharde högskolorVid som
utvecklingsarbete, benämntkonstnärligtförhar ansvaretett organ som

styrelsen bestäm-inteutvecklingsarbete. Omkonstnärligtnämnden för
grundutbildningen.förskall detta ävenannat, ansvaraorganmer

högskoleutbildningengrundläggandeför denOrgan

fakultetsnämnden ocksåfinns fakultetdär detVid de lärosäten svararen
högskolesty-intevetenskapsområde,inom sittfor grundutbildningen om

högsko-grundutbildningen. Vid övrigaförsärskildainrättarrelsen organ
grundlläggande utbildningen.denforstyrelsen inrättalor skall organ

vidläraregrundutbildningen skallföriFlertalet ledamöter varaorgan
representeradeskall haStudenternauniversitetet/högskolan. rätt att vara

utbildningsfrågor.behandlarbeslutsorgani alla som

Tjänsteförslagsnämnd

ellerprofessortill tjänstärenden förslaghandläggningFör somomav
tjänsteforslags-eller flerafinnasvid varje lärosätelektor skall det en

verksamhetsområdentjänsteförslagsnämnder och derasAntaletnämnder.
skallknutna,till vilka fakultetemalärosäten,lokalt. Vid debeslutas är

fakultetsnämnd.tjänsteförslagsnämnd for varjeminstdock finnas en
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tjänsteförslagsnämndEn består dels vissa fasta ledamöter, dels,av
beroende på vilken tjänst behandlas, två eller sakkunnigatyp treav som

för varje ärende och skall särskilt förtrognautses med tjäns-som vara
ämne.tens

Tjänsteförslagsnämnden inte delär ledningsorgani-att se som en av
sationen vid universitet och högskolor komponent i lärar-utan som en
tjänstorganisationen. Frågor lärartjänsterna vid universitet och hög-om
skolor kommer utredas i särskild ordning. RUT-93 har därför i sittatt
arbete inte behandlat tjänsteförslagsnämndema.

Övriga beslutsorgan m. m.

Med beaktande den reglering återgivits har universitet ochav som ovan
högskolor frihet i övrigt utforma den interna organisationen.att

dettaI sammanhang bör två institutionellt-organisatoriskanoteras
frågor i och med 1993 års reform inte längre i statsmakter-tassom upp

reglering.nas
Inga bestämmelser finns längre de enheter vid universitet ochom-

högskolor där själva verksamheten normalt bedrivs: institutionerna.
Universitet och högskolor hade dock redan tidigare full frihet beslutaatt

indelningen i arbetsenheter, institutioner, och ansvarsområdena förom
dessa. Det den tidigare regleringen gällde beslutsfattandet, därsom var
föreskrifter fanns institutionsstyrelse och prefekt. föreskrifterDessaom
kan i viss mån dagens bestämmelsersägas läraremotsvaras attav om
och studenter skall medverka i alla beslutar utbildnings-organ som om
frågor.

Tidigare utsåg regeringen förvaltningschef vid universiteten ochen-
vid högskolorna med fakultetsorganisation. Rektor och förvaltningschef
bildade tillsammans rektorsämbetet, hade vissa i Högskoleförord-som
ningen angivna funktioner. Såväl förvaltningschefen rektorsämbetetsom
har Högskoleförordningen.utmönstrats förvaltningenHur ledsnu ur ses

enbart fråga utformning den interna administrationennu som en om av
och därmed fråga för lokalt beslut.som en

2.3 Organisationen i praktiken

RUT-93 har undersökt utformningen den interna organisationen efterav
reformen omfattande enkät till alla lärosäten intervjuergenom samten
vid antal universitet och högskolor. En preliminärett sammanställning

detta material gjordes i arbetsrapport, Universitet och högskolorav en
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vetenskapen ArbetsrapportLedningen, makten och Nri förändring.
universitet och högskolor och vissa andraSamtliga1995.Mars organ

Yttranden harsig arbetsrapporten.givits möjlighethar överatt yttra
från studentorganisationerfrån i alla lärosäteninkommit samtstort sett

iyttranden redovisassammanställningoch andra organisationer. En av
special-har vidare låtittill detta betänkande. RUT-93bilaga 3 göra en

iomfattande intervjuer med ledamöternaundersökning i form ettav mer
undersökningoch högskolestyrelser.antal universitets- Dennabegränsat

universitet ochStyrelsens roll inomi arbetsrapportenhar redovisats
ArbetsrapportenNovember 1995.högskolor Arbetsrapport Nr om

med blandvid serie seminarierroll har diskuteratsstyrelsens annaten
tillsam-ordnatdekaner, prefekter och studenter, RUT 93rektorer, som

Kanslersämbetet/Högskoleverket.medmans

Organisatoriska förändringar

genomfört eller mindrehögskolor haruniversitet ochFlertalet mer
åstad-har varit sökaorganisationsförändringar. Strävanomfattande att

befogenheter ifördelning ochkomma tydligare nyansvar enaven
fakultets-Decentralisering tilldecentraliserad organisation. av ansvar

universitet harinstitutionsnivån har varit vanlig. Någraoch till även
samhällsin-företrädare för industri och andraråd medinrättat externa

tressen.
förolika modellermed fakulteter kan tvåVid universitet många

Uppsala ochuniversiteten Lund,styrning iakttas. Vid de t.ex.stora
och befogen-fakultetema universitetens ochGöteborg är ansvaretnav

tydligt detta i Lund därtill denna nivå. Särskiltheterna kopplade ärär
fungerarmed sina områdesstyrelserfakultetema närmast egnasom

Även Vidfakultetsstyrd modell.Umeå universitet har valtenheter. en
samordnare ochrektor intagit rollendessa enheter har snarast somsom

för universitetet utåt i omvärlden.företrädareen
Kungl. Tekniska Högskolan ochVid specialhögskolor t.ex.som

tydlig förstärkning skett institu-Karolinska Institutet har mycket aven
Omfattande strukturtörändringar hartionemas och befogenheter.ansvar

institutioner i syftegenomförts med dramatisk neddragning antaleten av
omfattande ekonomi-och slagkraftiga enheter medåstadkomma storaatt

och personalansvar.
liksom de konstnär-Vid de mindre och medelstora högskolorna vid

högskolorna rektorema aktivt och tydligt ledarskap.liga Värtutövar ett
konstnärliga högskolorna oftastrektorema vid de äräratt notera att

tillrekryterade utanför den enheten, något kanske har bidragitegna som
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underlätta utövandet ledarskapet.att av
Sammanfattningvis visar följande matris hur universitet och högsko-

lor har utformat olika modeller för ledning och organisation.

Enheter fakultets- Enheter med fakultets-utan
organisation organisation
Specialhögskolor med
fakultetsorganisation

Små R I F
Stora I F

R Rektorsstyrda, I Institutionsstyrda, F Fakultetsstyrda

organisatoriskaDe förändringar genomförts skulle i mycket ocksåsom
ha kunnat genomföras inom den institutionella reglering gällde föresom
1993. Friheten i övrigt utforma organisationen fanns redanatt då.
Samtidigt statsmaktemas regleringär viktiga styrelse,av organ som
rektor, fakultetsnämnder, dekaner också efter 1993 avgörande företc.
utformningen organisationen vid universitet och högskolor. starkaDetav
framhävandet universitetens och högskolornas frihet kan ha givitav
intryck förändringarna i de formella förutsättningarnaatt varit störreav

de egentligenän Samtidigt har det säkerligenär. gjort universitet och
högskolor förändringsbenägna och underlättat genomförandemer av
förändringar.

Styrelse

Styrelsema statsmakterna föreskrivnaär Utrymmet för lokalaav organ.
förändringar berör styrelsen och dess arbete ligger framför allt isom
utformningen rollfordelningen mellan styrelse och andra medav organ -
de begränsningar här ligger iäven statsmaktemas föreskriftersom om
vad måste beslutas styrelsenivâ.som

Enligt Högskoleförordningen 2 kap. 2 skall§ högskolestyrelsen
isjälv besluta

i viktigare frågor högskolans organisation,om
anslagsframställningar, årsredovisningar och viktigare framställ-om

ningar i övrigt,
åtgärder med anledning Riksrevisionsverkets revisionsberättel-om av
och revisionsrapporter,ser
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föreskrifter,viktigareom
professor,inrättande tjänst somavom

förhållanden,personligagrundanställning påskiljande från avoma.
provanställning,inte i frågadock om

disciplinansvarom
åtalsanmälan,om

läkarundersökning,elleravstängningom. principiell vikt.rågor är avsom

styrelsemasdel iviktigekonomiskasamlade ärDet ansvaret an-en
förformernamedsambandökat iharsvarsområde. attDetta ansvar

grundläggandedenallt tillframförmedelsanvisning,statsmaktemas
ändrats.högskoleutbildningen,

ofta varithittillsstyrelsernavisarundersökningarRUT-93zs att gan-
vadbetydelsefullasärskiltinteoch betraktasska organsomanonyma
ochutåt. Lärarelärosätetoch bildenverksamhetfömyelsengäller avav

varkenstyrelsernamycketsärskiltinteallmänhetistudenter vet om -
dockharrektorerfattas. Flerabeslutvilkasitter där ellervilka somsom

strukturförändring-medsambandstöd istyrelsemasviktenframhållit av
ar.

oftareföreträdarehögskolornas attmedelstoramindre ochDe anger
frågor.strategiskagällersärskilt detbetydelsefulla,styrelserna närär
hahär kanstyrelseledamötema ettbero påMöjligtvis kan detta att

uppfattningklardet finnsochregionaltstarkare att avenengagemang
utvecklingen.regionaladenbetydelse förhögskolornas

frågafått iRUT-93kommentarertill deförDetta över omsom
årstill 1993anslutningi direktstyrelseledamöterformen för att utse nya

blanduppfattningendominerandehögskolereform.och Denuniversitets-
utsågsledamöternahögskoleföreträdare utanuniversitets- och är att

ocksåTill saken hörberörda lärosätena.med de attkontakterrimliga
medintervjuundersökningengenomfördauppdragden RUT-93:s

otillräckligfåttsig hasjälva oftadessavisarstyrelseledamöter att menar
introduktion ibristfälligochuppdragetinnebördeninformation avom

anledningenochsin rollosäkradärför oftastyrelsearbetet. De är
styrelseledamöter.tilljust detill utsettsatt

Rektor

ordförande i styrelsenRektor som

aktuali-fråganhögskolekontakter harochuniversitets-Vid RUT-93zs
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rektor bör ingå i styrelsenserats och framförallt hon/han skallom om
ordförande. Det har kunna innebära problem iansetts ansvarsfrågorvara
rektor både styrelseordförandeär och den verkställandeom utövar

ledningen. Denna dubbla ställning styrelsengör svårligen kan utkrävaatt
rektor, har detMen har också ifrågasättsmenat.ansvar av man om

styrelserna verkligen skulle kunna klara sin uppgift hautan attav
rektor ordförande.som

Rektor chef för universitetet/högskolansom

sittI kartläggningsarbete har RUT-93 med rektorema diskuterat rektors-
rollen.

Rektorema anför sina viktigaste uppgifter attsom
planera och samordna verksamheten långsiktigt-

universitetets/högskolans ansikte utåtvara-
skapa förtroende för universitetet och dess ledning inom organisa--
tionen.
Många rektorer det allmänt finns behovatt settmenar ettav mer

uttalat individuellt ledarskap vid universitet och högskolor. börDet dock
samtidigt finnas goda möjligheter till samråd med akademiska kolleger.
Det individuella ledarskapet måste utformas så det fungerar tillsam-att

med det traditionella kollegialamans ansvaret.
Rektor har viktig roll i den kontinuerliga dialog krävs mellanen som

statsmaktemas företrädare och företrädare för universitet och högskolor.

Fakultetsnämnder och dekaner

Vid universiteten och högskolorna med fakultetsanslagegna ansvarar
fakultetsnämndema i regel för såväl forskning och forskarutbildning som
grundläggande högskoleutbildning. Några för grundut-separata organ
bildningen har således inte inrättats. Så har däremot, helt i enlighet med
Högskoleförordningens föreskrifter, skett vid de mindre och medelstora
högskolorna.

De beslutande kompletteras i utsträckning med beredan-stororganen
de kommittéer och arbetsgrupper skilda slag. gällerDet bådeorgan, av

styrelsenivån och på fakultetsnivån, kanske särskilt vanligtär imen
det fallet. kanDetta givetvis ofta det naturligasenare sättet attvara

kompliceradmöta och omfattande arbetssituation, inte minst ien sam-
band med införandet regler och förutsättningar i samband medav nya

reform. Men samtidigt bidrar det till viss svåröverskådlighet ochen en
osäkerhet i fråga besluten reellt fattas. Det uppfattas ocksåom var
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studenterna,medverkan förtill reellminskade möjligheterinnebära som
behand-beslutsorganrepresenterade i allaformellt har rätt att somvara

utbildningsfrågor.lar
arbetsuppgifterroll ochfakultetsnämndemasbildentydigNågon av

sig mellan lärosätena.Förhållandena skiljerinte.efter reformen finns
fakultetsnämndema givitsharoch högskoloruniversitetVid vissa en
strategiska uppgifterhuvudsakligenrådslik funktion med avseen-mer

vetenska-uppgifterpolicyfrågorverksamhetsplanering ochde samt som
in-tillrad beslut delegeratsSamtidigt harkvalitetsgranskare.plig en

Lundi Göteborg,universitetenandra lärosäten,Vidstitutionerna. t.ex.
utökade uppgifterfakultetsnivåni stället valtoch Umeå, har att geman

institutio-universitetsledningens ellerbeslutskaraktäradministrativav
vissa hållfakultetemabekostnad. praktiken fungerarI somnemas

storinstitutioner.
fråganisär iuppfattningamauppgifter gårfakultetemasOavsett om

dis-det kanMångaeller förstärkts.försvagatsfakultetema attmenar
högskoleförord-ibehöver reglerasverkligenfakultetsnivånkuteras om

ningen.
förkluven.dekanerna FormenRolluppfattningen i fråga attärom

inomfrån kollegemaefter förslagbeslut rektordekaner medutse av-
dekanernyckelroll. Mångahärvidlagspelarfakulteten t.ex.anseren-

handförstaoch sig iakademiska kollegersinade representeraratt ser
sinauppfatta demrektor kanmedanföreträdare för dessa, somsom

och förväntaverksamhetsansvaretutövandetredskap ioch styrelsens av
universitets/-verkställaarbeta förhand lojalt skallsig de i första attatt

förutsättningar-enighetbeslut. råderhögskoleledningens Det attstor om
också ståverkarförändrats.ledarskapet har Detoch kraven påförna

fárdigutvecklade.långt ifrånrollerna härklart ännu äratt

institutionerna

föreskrifterformellaborttagandetinnebarkunde förutsesSom omav
inte någraoch prefekterinstitutionsstyrelserochinstitutionerna om

förändringar.större
normalt inombedrivs tidigareforskningUtbildning och ramensom

inlett arbeteredan före 1993håll fortgårinstitutioner. På mångaför ett
bärkraftiga enheter.för fåinstitutionerbilda större attatt mer

prefektmedinstitutionsstyrelsei regelInstitutionema leds enav en
Vid någrainstitutionen.direkta ledningenansvarig för den avsom

institutionsstyrel-med rådgivandevalt prefektstyreharlärosäten enman
eller fleravid sin sidastyrelsens roll,prefekten,Ofta har oavsett ense.
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med befattningar hel-på eller deltid studierektorpersoner etc.som
Vanligt förekommande beslut inrättandeär och tillsätt-att t.ex.om

ning lärartjänster delegerats till institutionsnivån. Det gäller exempel-av
vis vid Uppsala Universitet och Karolinska institutet.

flertaletVid universitet och högskolor har prefektemas roll förstärkts.
Prefekten har den omedelbara ledningen verksamheten vid institutio-av

Till prefektens uppgifter hör i regel attnen.
besluta och verkställa beslut inom givna ekonomiska blandramar,-

för inrättande och tillsättning tjänsterannat svara av
leda och fördela arbetet-

för arbetsmiljöfrågoransvara-
för den administrationen, såväl i fråga ekonomi iansvara om som-

fråga personalom
för underlag för anslagsframställningaransvara m.m.-

Prefekten kan ibland också ha uppgiften studerande tillatt anta
forskarutbildning

Med högskolornas frihet följer krav på lokalt för planeringansvar
och genomförande verksamhet avseende ekonomi, tjänster, kvalitet,av
uppföljning Detta medför innebörden ledarskap på olikaattm.m. av
nivåer inom högskolorna ändrats. Från förgrundsgestalt föratt vara en
sina forskande kolleger med vissa samordnande, administrativa uppgifter
har den akademiske ledaren blivit chef med ekonomiskt attansvar
genomföra, förnya och avveckla verksamhet. Dessa uppgifter krävernya

aktivt och tydligt ledarskap, inte minstett på institutionsnivå, därmer
prefekten måste beredd kunna motivera och fatta beslutatt t.ex.vara om
avveckling kollega betraktar sina.av resurser som en som

Administrationen

Det ligger i sakens decentralisering och delegering innebärnatur att
ökade arbetsuppgifter på den nivå Redan iövertar ochansvaret.som
med det centrala ämbetsverket för universitet och högskoloratt Uni--

UHÃversitets- och högskoleämbetet avvecklades fick1992 behovet-
kvalificerat planerings- och utredningsarbete tillgodoses universitetav av

och högskolor själva, i den mån sådant arbete alls skulle bedrivas. Uni-
versitets- och högskolerefonnen innebar1993 ytterligare radatt en
frågor realbehandlas lokalt. viktigtEtt exempel frågornaärnu om
tillträde till den grundläggande högskoleutbildningen. Detta ställer krav
inte bara på själva beslutsorganisationen givetvis ocksåutan resurser
för interna utredningar, beredning ärenden, verkställande och uppfölj-av
ning beslut, kort på kvalificerade administrativasagtav resurser.
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omfattningtillräckligisannolikt inteharhögskolorUniversitet och
administration. Att avsättakvalificeradbehovetuppmärksammat av

kanhögskolorochuniversitetinomadministrationmedel för envara
omfattningentotaladengällerdetinte barafråga resurser-laddad när av

mellanfördelningenavseende påmedocksåändamålför detta utanna
ad-tilltillgångenförnekaintegårDet attinivåer attolika systemet.

informationiliggerresurser maktdensåvälmakt,ministrativa somger
iliggermaktdenagendansättamöjligheternaioch att somsom

förs,lärosätenabeslut. Inomverkställandetochutformandet merav
universitetsför-centraladekamp mellanvissmindreeller öppet, en

ochinnehållet iinstitutionernaochfakultetsnämndemavaltningama, om
administrativafördelningen resurser.av

olika.frågornaadministrativadehanteratharLärosätena
ned, i någraskuritsoftakostnaderna haradministrativacentralaDe

samladedeinnebäradock intebehöver attväsentligt. Dettahögstfall
fakultetsnämn-håll harPå mångaminskat.administrationskostnadema

blandförstärkts, annatadministrativa genomdemas resurser
lärosäten,Någraförvaltningen.centrala t.ex.från denutlokalisering

Universitet,GöteborgsochUniversitet,Uppsalainstitutet,Karolinska
institu-administrativ kompetenskvalificeradviktenbetonathar av

ökat. Dethainsatsernaadministrativadekantionsnivå. Sammantaget
detta närvarit lättareharlokaltdet accepteraattdockförefaller som

centralförvaltningen.organisationen ändelarandratillförtsökningen av
överförabyråkratväldetminskat atthåll harsinaPå genomman

olikauppgifteradministrativaochutredningsuppgiñterochplanerings- av
tidderasinneburitnaturligtvisnågot attforskare,ochlärareslag som

minskat.harforskningsinsatserochutbildnings-direktaför
institutio-ochfakultetertillarbetetadministrativadetSpridningen av

Vidtidigare.varierakandetta änkvalitetentillletthar att merner
administrati-denåsiktenblandframfördes attintervjuer annatRUT-93:s

stordriftvissmedfördelarnaochför långtgåttdecentraliseringen attva
återupptäckasskullesannolikt snart.

köp-grad i internavarierandeÄven iingåradministrationstjänstema
detintervjuer,i RUT-93:sframhölls är attproblem,säljsystem. Ettoch

Vidadministrativa tjänsterna.för debeställarkompetensalltid finnsinte
köpama,ocksåuppenbarligengällerhögskolor attochuniversitetalla

lärosätetutanför detfårfakultetsnämnder, inteochinstitutioner egna
.såledesbestårköpaFrihetentjänster.motsvarande attanlitaför att

servicen.administrativadenomfattningväljaihuvudsakligen att
administrativarörande detfrågortill vissaåterkommerRUT-93

planeringinternalärosätenasbehandlingenmedsambandiarbetet av
budgetarbete.och
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grundläggande3 Den

högskoleutbildningen

med reformenSyften3.1

ochÄndamålsenlig regeringstatsmakterna,mellanansvarsfördelning
varithögskolor, harochuniversitetmyndigheterna, ettochriksdag,

iskahögskolereform. Denochuniversitets-med 1993 årshuvudsyfte
anpassningutbildningsutbudet, bättremångfald itillledasin tur av

effektiviseringefterfrågantill studenternasutbildningsutbudet samt av
fram-harAllt dettakvalitet.upprätthållande högmedutbildningen av

syften.reformenshållits som
kommerresurstilldelningssystemetochanslags-med detSyftena nya

s.1993/942177ieffekterförväntadei detill uttryck prop.angessom
39:

antalet registre-beroendedirektresurstilldelninglärosätenasDå görs av
planeradtidigareoch intestudieresultatoch derasrade studenter avsom

utbildas tillkunnafler studenterkommer 5-10verksamhet attprocent
negativt.påverkasverksamhetenikvalitetenkostnad attutansamma

sådanerbjudavarje lärosätenödvändigt fördetStudentpengen attgör
kvarfå demochstudenterkan rekryterautbildning stannaattsom

lärosätet.
sådantutformaslärarstödettillPrestationsersättningen leder ettatt

iframgångsrikaförutsättningarrimligastudenterna attsätt att varages
studier.sina

båda incitamentdessaeffekterpositivade övervägandeFörutom som
kvalitetspremienutbildningen,iför kvalitetensikt förväntas halång ger

verk-iutveckla kvalitetensystematisktstimulansdirektlärosätena att
samheten.

samtligainnehållercapitaersättningamaenhetligaDe resursersomper
för likartadförutsättningarekonomiska ut-alla lärosäten sammager

förutsägbart.rättvist ochbildning, vilket gör systemet
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3.2 Utformningen systemetav

Hur då det nuvarande och på vilka punkter skiljer det sigsystemet utser
från det tidigare

Övergripande mål för verksamheten vid universitet och högskolor
liksom tidigare statsmakterna i Högskolelagen och Hög-anges nu av

skoleförordningen. Andra föreskrifter återfinns i regleringsbreven för
anslagen till grundläggande högskoleutbildning respektive forskning och
forskarutbildning.

Det tidigare innebar statsmakterna vilkasystemet utbild-att angav
ningslinjer skulle finnas preciserade antal nybörjarplatser församtsom
de enskilda utbildningslinjema eller linjer. Den samladegrupper av
omfattningen utbildning kurserpå utanför linjerna avgjordes ocksåav

statsmakterna. Utbildningsplaner fastställdes ursprungligen centraltav
UHÄ, detta hade i huvudsak överlämnats till lokalt besluts-av men

fattande redan före 1993.
Medel till grundläggande högskoleutbildning anvisades tidigare under
anslag till och fem utbildningssektorerett särskiltsamtvar etten av

anslag för bland fristående kurser. Den lokala medelsanvändning-annat
påverkades naturligtvis i hög grad de detaljerade statsmaktsbe-en av

sluten utbildningens inriktning, formellt hade universitet ochom men
högskolor redan då frihet det gällde användningennärstor tilldeladeav
medel. På statsmaktsnivå fattades dock besluten de högsta tjänsterna,om
professurema, lokaler, inredning och utrustning.samt om

Nu Högskoleförordningen vilka examina skallanges genom som
finnas och vilka krav skall uppfyllas för viss skallattsom en examen
få utfärdas examensbeskrivningar. Högskoleverket beslutar med ut-
gångspunkt i förordningens föreskrifter vilka examina varje univer-som
sitet eller högskola har utfärda.rätt att

Det resurstilldelningssystemet innebär kombination stu-nya en av
dentpeng och prestationsersättning också hyrespeng.samt numera
Alla beslut resursanvändningen fattas lokalt.om

I treåriga utbildningsuppdrag till varje universitet och högskola anger
statsmakterna det lägsta antalet examina omfattande 120 poäng som
skall avläggas under perioden, högsta antal helårsstudenter år förper
vilka ersättning kan utgå högsta antal helårsprestationersamt ut-per
bildningsområde och treårsperiod för vilka ersättning kan utgå. varjeFör
budgetår också takbelopp, den högsta sammanlagda ersättninganges

kan utgå till universitet eller högskola.ett Takbeloppet lägresom ären
de maximalaän ersättningsbara helårsprestationema inomsumman av

de olika utbildningsområdena.
Ersättningsbeloppen skiljer sig mellan olikaavsevärt utbildnings-
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ochjuridiskteologisk,humanistisk,förersättningenområden. Lägst är
ikronornärvarande 024för 14medutbildningsamhällsvetenskaplig
ikronoroch 13 699i hyrespeng,kronor8625studentpeng, varav

och teknisknaturvetenskaplighelårsprestation. För ut-förersättning
166hyrespeng 17kronor,85837bildning studentpengenär varav

medi-kronor. Förhelårsprestation 36 994förersättningenkronor, och
8hyrespengkronor,597studentpengen 46utbildningcinsk är varav

konstnärligaolikakronor. Förprestationsersättningen 45 272och583,
förbeloppenbelopp. Högstväsentligt högreutgår ärutbildningar ope-

i hyre-131 563i studentpeng,kronor472rautbildning med 225 varav
prestationsersättning.565 kronoroch 138 somspeng,

gällde1993/94,budgetåretmed detförsta åretDet systemet,nya
prestatio-ochtillströmningutgickgarantibelopp,särskilda oavsettsom

åretjämfört med det sistaresursminskningarskyddaför motattner,
före reformen.

skyldigahögskoloruniversitet ochtidigareOckså i det systemet var
studieresultat.och deras Kravstudenternauppgifterlämna meratt om

i förordningenskrivitsharresultatrapporteringomfattande omnu
ochanslagsframställning 1993:134ochårsredovisningmyndigheters

universitet och hög-vidstudierredovisningförordningen m.m.avom
skallhögskoleutbildningengrundläggandeden1993:1153. Förskolor

redovisa:högskolaochuniversitetvarje
högskolan förvidnybörjaresökandeantalet attuppgifter samtom-

utbildningar;högskolansefterfråganbelysa
antaletavlagda examina,antalutbildningsuppdragetuppföljning av-

för-helårsprestationerochhelårsstudenterersättningsberättigande
utbildningsområden etc.;delade på

uppdragsutbildningensuppgifterfördjupningsnivå;uppgifter omom-
högskolansomfattningenden totalabelysaomfattning för att av

grundutbildning;
internationellahögskolansför belysagäststudenteruppgifter attom-

attraktivitet.

myndigheternasochStatsmaktemas3.3

roller

förUtgångspunkterför vadhar3.3.1 Vem ansvaret

planeringochpolitik

det gällerbeslutsnivåerdet tänkbaraförenklat finnsMycket närtre
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beslut vilken högskoleutbildning skall finnas: statsmakterna,om som
universiteten/högskoloma och studenterna, dvs. besluten kan ses som
politiska, professionella/administrativa eller "marknadsmässiga. Samti-
digt finns det, också här med stark förenkling, tänkbara beslutskrite-tre
rier: arbetsmarknadsbehov, studentefterfrågan och resurstillgång.

verklighetenI bygger inget på renodling sig be-system en vare av
slutsnivå eller beslutskriterium. Men så bör det rimligtäven klar-vara
lagt har för vad. Frågan detär innebärvem som systemetansvar om nya
sådan klarhet.

Nu det universitet och högskolorär bestämmer, framhålls det isom
propositioner och politikeruttalanden universitets- och högskolerefor-om

deMen skall använda sin beslutanderätt till utbild-men. att anpassa
ningsutbudet till studentefterfrågan, betonas också. Samtidigt fattar
statsmakterna och skall naturligtvis så i mål- och resultatrela-göra ett-

fortfarandeterat rad beslut i högsystem grad påverkar utbild-en som-
ningsutbudet.

Att universitet och högskolor själva skall bestämma måste också
i perspektiv statsmaktemas på styrelserna vid dessa. kanHärses av syn

citeras 1992/93: Med den ökade frihet och det ökadeur prop. ansvar
för verksamhetens resultat och kvalitet följer mina förslag isom av
denna proposition kommer styrelsemas uppgifter bli allt viktigare. Dåatt
statsmakterna därmed överlämnar viktiga beslutsbefogenheter till styrel-

det enligt min meningär rimligt regeringen fortsättnings-serna att även
vis flertalet ledamöter.utser 62 Den regering, tillträdde eftersom
valet 1994, har ytterligare förstärkt det inflytandet iexterna attgenom
varje universitets- eller högskolestyrelse två ledamötersätta nominera-
de riksdagspartierna.av

Efter vilka kriterier utbildningsutbudet skall utformas inte heltär
klart. den tidigareI Högskolelagen utbildningen skulle plane-attangavs

med hänsyn till såväl samhällets behov utbildaderas av som
individemas behov och önskemål. SFS 1977:218, 7 § Någon mot-
svarande paragraf finns inte stället föreskrivsI Så långt det kanattnu.
ske med hänsyn till kvalitetskravet i kap.l första4 § stycket skall
högskolorna studenter de sökande uppfyllerta behörig-emotsom som
hetskraven för studiema. SFS 1992:1434 4 kap. 1 § Formuleringen
kan knappast läsas något absolut krav på studenternasmötaattsom
behov och önskemål. Presentationema det har docksystemetav nya
kraftigt betonat anpassningen till studenternas efterfrågan.

I praktiken har anpassning till studentefterfrågan inte varit något
dominerade planeringskriterium. Bakom statsmaktemas omfattande
beställningar olika examina ligger eller mindre uttryckliga be-av mer
dömningar arbetsmarknadsbehov. förefallerDet också underför-av vara
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formskall någonallthögskoloruniversitet och görastått trotsatt av
områden medolikautbildningsvolymema inomrimlighetsbedömning av

vill, vadsvälja.arbetsmarknaden kan Ingen änvadtillhänsyn man
ökningvåldsammaha denönskemål,studenternasmötasäger att avom

minsk-kanske denochjoumalistutbildningutbildning,konstnärlig etc.
konsekventutbildning,naturvetenskapligteknisk ochning ensomav

inter-Vid RUT-93:sskulle innebära.studentefterfrågantillanpassning
tillanpassningskulle eftersträvaframhöllsvjuer ävenatt, om man

universitetetstillmed hänsyndetta måstestudentefterfrågan, göras
inte hur mångaarbetsmarknadsmöjlighetema kanperspektivi avansvar:

viss utbildning.tillhelst tas ensom
kanskebeslutskriterium,viktigtocksåsjälvfalletResursema är ett

gällerotillräckligt Och härreformen.samband mediuppmärksammat
universitets-specialiseradehögtinte bara Dendet då resurs, sompengar.

bristvara.områdenkan inom mångahögskoleläramaoch är, vara en
åtagandenlångsiktigakan ocksåhögskolorUniversitet och varagenom

områden.specifikatilltill knutnahänvisade resurser

begränsningarmedFrihet3.3.2

medharhögskoloruniversitet ochorganisationerProfessionella som
genomföran-ochuppläggningendet gällerfrihetnödvändighet närstor

intehelt enkeltharUtanförståendeverksamheten.dendet egnaav
detaljstyra.förkunskaper attnog

forskning.och Detutbildninggäller bådefrihetenakademiskaDen
berördadirektoch för dehögskolanelleruniversitetetsak förär en

semi-genomför lektioner,undervisningen,läggerhurlärarna uppman
forsknings-innebärfrihetForskningenslaborationeroch attnarier etc.
forsknings-utvecklas ochfrittforskningsmetoderfritt väljas,problem får
akademis-denarbetsledning idirektInslagenfritt publiceras.resultat av

flexibi-arbetstider medgerbegränsade. Lärarnasverksamheten storka är
Universitets- ochskall utföras.arbetederashur ochi frågalitet närom

andra yrkesgrupperflestajämfört med dehar ocksåhögskolelärama en
arbete.utföra sittde skallgällerdetunik frihet avgöranär att var
funnits ochalltidfrihetergrundläggandehar dessasamhällevårtI

dedemtänkerintesjälvklarasåbetraktasde att somensmansom
alltidharfrihetenakademiskade just Den sattfriheter är. en merstora
statsmakterbaraför vad intedefinierad utanmindre klarteller gräns

beslutar.högskoleledningarochuniversitets-också
läggaskunde längefrihetenakademiskaprofessionella,Till den

självbestämmande. Rektormånghundraåritraditionella,universitetens ga
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liksom styrelser och andra utsågs och inom universitetetsorgan av
lärar/forskarkår. Friheten i denna bemärkelse begränsades hög-genom
skolerefonnen 1977, då bland styrelsen fick ledamöter.annat externa
Sedan 1983 dessa regeringen och sedan 1987 de iutses majori-ärav av

i styrelsen.tet
Även det gäller användningen de ekonomiskanär harav resurserna

universitet och högskolor sedan länge haft frihet. Det anslagssystemstor
infördes i mitten sjuttiotalet innebar regering riksdagochattsom av

anvisade medel till utbildningsområden och fakulteter universitet och-
högskolor avgjorde sedan, med mycket få inskränkningar, hur pengarna
skulle användas.

förändringarDe genomförts har inte gällt de redan tidigaresom nu
i hög grad decentraliserade besluten verksamhetens när, hur.om var,
Förändringarna har gällt beslutanderätten i fråga vad, i frågaom om
vilken verksamhet skall bedrivas, vilken utbildning skallsom som ges
och för vilka studenter. Förändringarna gäller i huvudsak grundutbild-
ningen och beslutanderätten har flyttats från regering och riksdag till
universitetens och högskolornas centrala ledningar med möjligheter för
dessa delegera vidare.att

principI beslutar universitet och högskolor utbildningsutbudetnu om
och antagningen studenter: vilka utbildningsprogram skallom av som
ordnas, vilka kurser skall hur många studenter skall antas,som ges, som
vilka behörighetskrav skall ställas och hur urvalet bland sökandesom
skall göras.

praktikenI dock friheten modifierad.är Statsmaktema beslutar fort-
farande hel del och detta uppmärksammats påutan atten ger samma-

den friheten därmedsätt rad begränsningar för universite-som nya en-
och högskolornas beslut. förtjänarDet uppmärksammastens att ävenatt

budget- och ändrats, så har regleringsbreven för univer-styrsystemetom
sitet och högskolor, dvs. de dokument innehåller statsmaktemassom
årliga direktiv för myndigheternas verksamhet och budget, i stort sett

omfattning före 1993.samma nu som

Mål och resultatkrav

Enligt principerna för de statliga budget- och skallstyrsystemennya
statsmakterna mål och resultatkrav för de verksamheterange man an-

för. detNär presenterades för riksdagen i proposi-systemetsvarar nya
tionen Universitet och högskolor. Frihet för kvalitet Prop. 1992/93: 1
ägnades också kapitel åt målfrågor. Detta dock uteslutandeett tog upp
innehållsliga mål för den grundläggande högskoleutbildningen. Dessa
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paragraf mål för grund-Högskolelagenskommer till uttryck imål om
grundläggande högsko-högskoleutbildning lyder: "Denläggande som

studenternakunskaper och färdigheter,leutbildningen skall, utöver ge
följa kunskap-problem förmågasjälvständigt lösaförmåga attsamtatt

Utbild-utbildningenallt inom det områdesutvecklingen, avser.som
förmåga till informationsutbyteockså utveckla studenternasningen bör

Högskoleförordningenskap.vetenskaplig nivå. 1 9 § Genom
ocksåexamina sedan, vilket detföreskrifter kraven för olika gesom

innehållsliga mål för olikaytterligarehänvisas till i propositionen,
och konkreta.föreskrifter relativt ingåendeutbildningar. Dessa är

emellertidstyrfilosoñn förutsätterstatliga budget- ochVad den är
för den anslagsñnansieradebemärkelse, nämligen målmål i annanen

inriktning och resultat.verksamhetens omfattning, Det närmaste man
universi-till respektivedetta de utbildningsuppdragkommer är som ges

högskolor.ochtet
heltäckande:utbildningsuppdragen intemålangivelserSom är

drygtdär bara litekrav på examinaDe motsvararsom anges,-
Ungefär examinanonnala årliga examinationen. 33 000hälften denav

examina-svenska universitet och högskolor.avläggs varje år vid Denu
utbildningsuppdragen begränsade till deitionskrav är mersom anges

och sammanlagt tillexamina poäng uppgåromfattande mer 120än ca
examina år.18 000 per

mellan utbild-ersättningsbara helårsprestationerFördelningen av-
inte bindan-i utbildningsuppdragen,ningsområden, också ärangessom

därför hellerutbildningsutbudet och kan inteför inriktningende sesav
formlig målangivelse.som en

karaktären restriktionerUtbildningsuppdragen har således snarare av
planering och verksamhetför universitetens och högskolornas än av

från regeringens och riksdagens sida.samlade mål och resultatkrav

utbildningsutbudetUtbildningsuppdragen och

från statsmakterna treåriga.princip skall utbildningsuppdragenI vara
riksdag iförsta treårsperioden har dock regering ochRedan under den

planeringsförutsättningar uppdragenflera fall in och ändrat i degått som
i sin fullaRegering och riksdag naturligtvis formellt rättär attsettger.

iSamtidigt försvinner del själva grundtankamadetta.göra syste-en av
detaljerade.förändringarna blir alltför många ochde successivamet, om

har det väckt viss irritation förutsätt-Vid universitet och högskolor att
från statsmakternadetta ändrats. Exempel beslutningarna på sätt

treårsperioden beslutet minskad utbildnings-under den pågående är om
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volym inom läkar- och tandläkarutbildningen och det detaljerade be-
slutet särskilda insatser inom distansutbildning.om

Examina

Totalantal

utbildningsuppdragenI beställer statsmakterna varje universitet ellerav
högskola visst totalantal examina omfattande minst 120ett poäng.
Examina denna omfattning har varit och olika vanligt förekom-ärav
mande inom olika utbildningsområden. Examenskraven har medsatts
beaktande det hittillsvarande utbildningsutbudet. Kraven på examinaav
i förhållande till tänkt verksamhetsvolym, i antalet helårsstudentermätt

kan ersättning, skiljer sig därför mycket mellan lärosätena.som ge
Högst kraven för universiteten, dock något lägre förär Stockholms
universitet. För de mindre och medelstora högskolorna examenskravetär
i förhållande till totalantalet helårsstudenter markant lägre.

Examenskraven kan också i relation till antalet ersättningsbarasättas
helårsprestationer som också statsmakterna. Då kananges av examens-
kravet riktpunkt för hur del utbildningsutbudetsägas storge en av som
bör komma till användning inom längre examensstudier eller, omvänt,
hur andel kan kortare högskoleexamina 120stor än poängsom avse
eller fristående kursstudier.

Även dettapå kraven på universiteten betydligtmätt sätt är mer
ingripande på de mindre och medelstora högskolorna.än Drygt en
tredjedel de maximala helårsprestationema vid universiteten måste tasav

i form omfattande minst 120 ofta också iut formpoängav en examen
viss statsmakterna beställd jfr nedan för universi-attav en av examen,
examenskrav skall uppfyllas. de högskolorFör innefattar detetens som

gamla universitetsfilialema, dvs. högskolorna i Karlstad, Växjö och
Örebro, ligger examenskraven något lägre i det närmastemen samma
nivå. flertaletFör de övriga mindre och medelstora högskolorna ärav
kraven, på detta väsentligt lägre. några kravetmätt För påsätt, är ex-
amina denna omfattning så lågt fem helårsprestatio-procentav som av
nema.

Skillnaderna i examenskrav inte bara intressanta i sig.är Det ärsom
viktigt uppmärksamma också olikade förutsättningar för flexibili-att är

i utbildningen och utbildningsplaneringen dessa skillnadertet kansom
Större för kortare utbildningar och fristående kurser, någotutrymmege.

utbildningsuppdragen de mindre och medelstora högskolorna,som ger
förnyelsekan kanske också för experimenterandestörre ochutrymmege
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olika slag.av
för universitet och högskolor 1993/94 jämförthar i årsrapportVHS

tredjedel examenskravetantalet examina minst 120 medpoäng en avom
examinaför hela treårsperioden 1993/94 1995/96. faktiska antaletDet-

tredjedel periodens examenskrav 320 examina,16 693, 18var en av var
kravnivån. bör emellertiddvs. ligger något under Det noteras attman

belöningar relateradeinte innehåller sig sanktioner ellersystemet vare
till examenskravet.

Särskilda examina

beställdastatsmakterna också hur många det totala antaletanger av
skall och vissa särskilda områden, framförexamina vart ett avsom avse

fall för lärosätenaallt vård, undervisning och teknik. varje någraI av
har statsmakterna därigenom i praktiken intecknat inte oväsentlig delen

utbildningsutbudet.av
har statsmakterna beställningarde samlade exarnenskravenAv genom

ungefär hälften. Andelen varierarolika särskilda examina intecknatav
mycket mellan universitet och högskolor, från helt dominerande,att vara

antalet beställda examina, för vissa högskolor Högsko-85-95 % t.ex.av
lan i Luleå, Högskolan i Gävle/Sandviken till noll för Stockholmst.ex.
Universitet och några de mindre och medelstora högskolorna. Avav
universiteten har Linköpings Universitet den andelen preciseradestörsta
examina, tredjedelar hela examenskravet.två av

de specialinriktade högskolorna Kungl. Tekniska högsko-t.ex.För
lan normalt inte någon precisering examenskravet dettagörs sätt,av
vilket ligger i sakens Verksamheten vid dessa högskolor i sigärnatur.
så avgränsad den definierar vilka examina och vilken inriktningatt av
dessa, utbildningsuppdragetsom avser.

Utbildningsområden

många högskolorna, både mindre, bestämsFör och inriktning-störreav
utbildningsutbudet redan avgränsningen högskolansen av genom av

verksamhetsområde. gäller Kungl. Tekniska högskolan,Det Karo-t.ex.
linska institutet, ldrottshögskolan och de konstnärliga högskolorna.

Universiteten de mindre och medelstora högskolornasamt svarar
däremot för utbildning inom flera olika utbildningsområden. finnsHär
alltså förutsättningar för rörelsemöjligheter för lokaladestörre organen.
Statsmaktema skall dock, enligt principerna för det systemet,nya svara
för övergripande beslut fördelningen utbildningsutbudet mellanom av
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olika utbildningsområdena jfr 1992/93:169. Några fonnligaprop.
föreskrifter utbildningsutbudet skall ha viss fördelningattom en ges
emellertid inte.

regleringsbrevenI för varje universitet och högskola det högstaanges
antal helårsprestationer inom olika utbildningsområden, ersätt-som ger
ning. högstaDet antalet ersättningsbara helårsprestationer för femanges
utbildningsområden/grupper utbildningsområden:av

humanioralteologi/ j uridik/samhällsvetenskap,
naturvetenskap/teknik/farmaci/vård,
medicin,
undervisning samt
övrigt.

Den områdesfördelning ligger häri inte bindande för universite-ärsom
och högskolorna just detta, iten och för sigän så vik-annat genom nog

tiga, andra prestationer inte ekonomisk utdelning.att ger
Summan ersättningarna för alla utbildningsområden inteav ryms

inom takbeloppen, de högsta samlade anslagsbeloppen kan utgå tillsom
varje universitet eller högskola. Genom denna konstruktion skall univer-
sitet och högskolor, enligt 1992/93: 169 s. 2, stimuleras tillprop.
prioriteringar mellan utbildningsområdena. Alldeles logiskt förefaller
inte detta i ljuset det tidigare i proposition betonatsatt attav samma
utbildningsområdena skall den lägsta nivå för vilken statsmakternavara

kvantitativa mål avseende helårsprestationer s. förefaller15. Detanger
oklart systemkonstruktörema för områdesför-menat att ansvaretvar
delningen egentligen skall ligga.

Statsmaktemas prestationsangivelser har självklart betydelse förstor
den lokala utbildningsplaneringen: Maximitalen inkomstmöjligheterger

utnyttja. Arbetsinsatser inte ekonomiskatt utdelning de integer om
med områdesbeställningamastämmer i regleringsbrevet. kan kanskeDet

enklast hela sitt möjliga anslagerövra hålleratt sig till denvara om man
produktmix" ligger i maximitalen.som

vidDet universiteten och vid deär mindre och medelstora högskolor-
omfördelningar mellan utbildningsområden egentligen kan göras.na som

Andra lärosäten har utbildning bara inom område. studiumEtt deett av
faktiskt redovisade helârsprestationema för läsåret 1993/94 vid universi-

och de mindre och medelstora högskolornateten visar fördelningenatt
mellan utbildningsområdena mycket ansluter till statsmaktemasnära
fördelning för treårsperioden maximalt ersättningsbara prestationerav
vid dessa lärosäten. Andelen obetydligt högre för humaniora, juridik,var
samhällsvetenskap och teologi och för undervisning obetydligtsamt
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Huvudintrycketmedicin.teknik ochnaturvetenskap,lägre för är att
bindande, harinte formelltdenfördelning,statsmaktemas ärtrots att

kraftigt styrinstrument.varit ett

utbildningsområdenmellanhelårsprestationerFördelning av
%

prestationerFaktiskaRegleringsbrevet
1993/94

juridik,humaniora, sam-
59teologihällsvetenskap, 57
27naturvetenskap, teknik 28

44medicin
98undervisning
1övrigt 3

100100

statsmak-områdesfördelningen ierinrasSamtidigt måste det attom
verksamhet vid respektivetill tidigarebeslut i mycket ansluterternas

omför-givetvis svårtperspektivet detdet kortalärosäte. I göraär att
blirområdenas andelarbidragande orsak tilldelningar. ytterligareEn att

till ökadden tendensi regleringsbrevet kan ocksådesamma varasom
högskolor-Universitetens ochkan vid lärosätena.sektorisering sessom

administrativt förstärkta,nämnder och, oftaorganisation med nunas
i utbildningsområdenorganiserade efter indelningenkanslier i huvudsak

redovisad fördelning ifrån officielltbäddar inte för avvikelser termeren
fördelningen i regle-inblandade kännerdessa områden. Alla genomav

möjligt får sinkan bevaka så långtringsbrevet till facit och att man
anslagsmedel.del verksamhet ochav

jämförelse med tidigareUtbildningsuppdragens beställningar i system

Även prestationsersätt-och föreskrifterna i frågaexamenskraven omom
utbildningsutbudet,ningar restriktioner för betydande del äravger en

utbildningsut-skillnad den tidigare regleringendet ändå klar mot av
budet.

gamlaregleringsbrevet för budgetåret 1992/93, det sista året i detI
olika utbildnings-antalet nybörjarplatser för 120änsystemet, anges mer

varje linje begränsat,linjer. många fall antalet platser påI ytterstvar
bara regleringsbrevsbesluten hade således mycketnågot tjugotal en-
detaljerad karaktär.

dettasammanlagda antalet nybörjarplatser, preciseradesDet som
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drygt 38 000. Samtidigtsätt, hade universitet och högskolor ocksåvar -
enligt föreskrifter i regleringsbrevet sammanlagt 47 520 ársstudieplat--

lokalapå och individuella linjer fristående kurser, dvs inomsamtser ut-
bildningar där lokala beslut avgjorde inriktningen. Dessa båda siffror är
inte direkt jämförbara. Nybörjarplatsema inledningen till utbildningarär

varierande längd, normalt dock fleråriga. Hela antalet årsstudieplatserav
vid universitet och högskolor ungefär 160 000. Det fria utbild-var
ningsutbudet i form kurser och lokala och individuella linjer utgjordeav
således ungefär tredjedel detta, medan statsmakterna detal-en av genom
jerade beslut föreskrifter för två tredjedelar utbildningsutbudet.gav av

Det svårt motsvarandeär kvantifiera det fria respektiveatt sätt
utbildningsutbudetbeställda i det Om jämförelsensystemet. görsnya

med statsmaktemas beställda examina i relation till antalet helårspresta-
tioner ekonomisk ersättning, så blir rollerna omkastade.som ger nu
Statsmaktema programmerar med detta mått ungefär tredjedelmätt en

utbildningsutbudet och lämnar två tredjedelar till den lokala plane-av
ringen. Om bara hänsyn till de preciserade examina beställstarman som

statsmakterna, hälften antalet examina i utbildningsuppdragen, blirav av
statsmaktemas andel halverad till sjättedel. till dettaMen kommeren
den styrning ligger i områdesrestriktionema för resurstilldelningen.som

har,Dessa formellt bindande, betydelse förutan att det faktiskastorvara
utbildningsutbudet.

Även i det förra skillnaderna mellan universitetensystemet ochvar
högskolorna det gällde gradennär statsmaktemasstora styrning. Deav
motsvarade också ungefär de skillnader finns mellan lärosätena:som nu
Stockholms universitet hade således mycket andel sittstor ut-en av
bildningsutbud inom det fria området lokala och individuella linjer-

fristående kurser medan TekniskaKungl.samt Högskolan hadet.ex.-
i hela sitt utbildningsutbud föreskrivnastort sett utbildningslinjer.

"Prislapparna" och omfördelning av resurser

frittAtt använda anslagen till olika verksamhet och slagtyper av av
kostnader inom utbildningsområde har sedan längeett varit de enskilda
universitetens och högskolornas sak. detNär gäller förfogandet över

skillnadenär tidigare möjlighetengentemot systemresurserna att nu
omfördelningar mellan utbildningsområden.göra Tidigare fick universi-

och högskolor inte omfördelningartet göra mellan de olika utbildnings-
sektorema eller mellan dessa och fristående kurser. principI möjlig-är
heten omfördela obegränsad. Fleraatt hinder för det faktiskaresurser nu
utnyttjandet denna möjlighet kan dock ligga i utformningenav nya av
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organisationen.ochsjälva systemet
utbildningsom-prislappar för olikabygger påAnslagstilldelningen

bl.a.utredningsarbete avsågfastställdes efterPrislappamaråden. ett som
ligga i själva karaktärenkostnadsskillnader kanvilkaklarläggaatt som

detta utrednings-områden. Resultatetinom olikautbildningen avav
gällande kostnads-kodifiering dåi mycketinnebar dockarbete aven

innebär prislappamautbildningsområden.olika Dettanivåer för att
ocksåutbildningsområdena. innebärDetmellanskiljer sig attavsevärt

genomförandeuppläggning ochtraditionell påde avspeglar avsynen
områden.utbildning inom olika

vad olika utbildning-faktiskt avspeglarstatsmaktemas prislapparOm
restriktioner iinnebära starkaskulle detta naturligtvismåste kostaar

Är iprislappama korrektaomfördelningar.möjligheterna tillfråga om
kostnaderutbildning absolut krävernaturvetenskapligmåttoså t.ex.att

för omfor-naturligtvis intefinnsprislappamas nivå, såpå stort utrymme
villfaktiskteller den högskolaför det universitetetdelningar ut-som

området.helårsprestationer inomersättningsbaraoch fåbilda naturvetare
indelningen ipåverkas ocksåtill omfördelningarMöjligheterna av

bedriva verksamhet inombara skalllärosätenhögskoleenheter. De som
omfördelningsmöjlig-självfallet inteutbildningsområde harett samma

utbildningsutbud. lärosätenmed bredare Deheter lärosäten somsom
utbildnings-slag kan inte någonbara har utbildning sättaett annanav

samti-kanstatsmaktemas prislapp. Dettastandard denän motsvararsom
praktiken kan detför andra lärosäten.valmöjlighetema Idigt påverka
utbildning.för motsvarandelägresvårt avsättaatt resurservara

Även dede knutna tillbeteckningama på prislappamasjälva är-
låsning. Medi sig innebärautbildningsområdena kanolika meren-

under-skulle kanske omfördelningarneutrala beteckningar, 1t.ex. -
lättas.

Särskilda åtaganden

specialföre-fritt frånRegleringsbrevet inte heller i detär systemetnya
skrifter från regeringens sida.

utbildningsuppdragen, givitsUniversitet och högskolor har, utöver ett
särskildOfta, inte alltid,särskilda åtaganden.antal s.k.stort men ges

förersättningen beräknats inomersättning för dessa. Ibland har ramen
tilldelatsärskilt beloppibland utgår denpengsystemet, ett av rege-som

ringen.
universitet och1995/96 har allaUnder treårsperioden 1993/94 -

Idrottshögskolan,Dramatiska institutet,högskolor, med undantag av
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Operahögskolan och Teaterhögskolan, eller flera särskilda åtagan-ett
den. De universiteten hade många sådana åtaganden: Stock-stora t.ex.
holms universitet tio och Uppsala universitet åtta. vanligasteDet särskil-
da åtagandet gällde skyldighet anordna behörighetsgivande förutbild-att
ning s.k. basår viss omfattning. Enligt uppgifter från hän-VHSav
fördes läsåret 1993/94 sammanlagt 3 61 helårsstudenter1 1,6 procent av
samtliga till sådana särskilda åtaganden, avsåg anordnande visssom av
utbildning och för vilka särskild ersättning erhållits.

särskildaDe åtagandena kan också innebära till exempel uppdrag att,
särskild ekonomisk ersättning, utveckla speciell utbildningsin-utan en

riktning eller ordna utbildning inom fleraeller angivnaett ämnesom-
råden, dvs. klara direktiv för universitetets/högskolans utbildningsplane-
ring, vilket får i strid med den principiella rollfördelningensägas vara
mellan statsmakter och lärosäten.

Den totala omfattningen de särskilda åtagandena eller deras delav
lärosätenas verksamhet går knappast kvantiñera, eftersom deatt ärav
så olika slag.av

Belopp till dispositionregeringens

Öronmärkningar, dvs. beloppsmässiga markeringar för olika ändamål,
förekommer inte under universitetens och högskolornas anslag till
grundutbildningen i form de särskilda åtagandena.än Enannat storav
beloppsmässig öronmärkning ligger däremot i regeringen foratt svarar
den direkta fördelningen medel till vissa ändamål. teknikDenna komav

tillämpas i ökande omfattning under åren fore 1993 och har,att trots
systemskiftet, bibehållits också efter den juli1 1993.

definitivtDet inga oväsentliga belopp regeringen fördelarär som
direkt till olika aktiviteter vid universitet och högskolor. Det gäller både
för den grundläggande utbildningen och för forskning och forskarut-
bildning. budgetåretFör 1994/95 fördelade regeringen beslut igenom
regleringsbrevet eller i det miljard kronor. Huvud-närmastesenare en
delen detta avsåg den grundläggande utbildningen. innebär inteDetav
bara betydande del centralstyrda, ocksåatt är utan atten av resurserna
information tillgängliga når de berörda mycketett sentom resurser
stadium den lokala planeringsprocessen.av

harRUT-93 i betänkandet SOU 1994:153 Ett högskoleverknytt
framhållit universitetens och högskolornas i så utsträck-att storresurser
ning möjligt bör kanaliseras via respektive lärosätes anslag påsom
statsbudgeten, vad gäller grundutbildningen inom for detramen nya

för resurstilldelning.systemet
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högskolornasochuniversitetensibegränsningarAndra
rörelsefrihet

föreskrifterStatsmakternas

be-harregleringfortfarande storfinnsHögskoleförordningen somI
ochuniversitetvidresursutnyttjandetochverksamhetenförtydelse

lärartjänster.reglernadettaExempel ärhögskolor. om

statsmakternafrånSignaler

tillbådeinställningkluvennågotuppenbartheltharStatsmaktema en
val. Ifriastudenternasoch tillfrihethögskolornasochuniversitetens

studenternasochbestämmahögskolornaochuniversitetenskallprincip
bestämdmycketstatsmakternaharSamtidigtstyrande.önskemål envara

sig åt. Detbordestuderande ägnadeutbildningarvilkauppfattning om
står iutbildningnaturvetenskaplig centrum.ellertekniskjust somär nu

ständigt.betonasdettaprioriteraAngelägenheten attav
kompetensökadförutbildningl992/93:169 Högre angavsI prop.

ökningblanddimensioneringsförändringar annat avönskvärdasom
utbildningarochallmänhetiutbildningarlångacivilingenjörsutbildning,

blandpropositionen,enligtborde,Vidarenäringlivet.inriktade mot
förskollä-ochfritidspedagogertandläkare,läkare,utbildningenannat av

minskas.rare A uttryck itillkommerförändringardessaalla,inteVissa, avmen
slagdettaRiktlinjerexamina.vissabeställningar avstatsmaktemas av

iformelladeras statusnaturligtvis, oavsettsidastatsmaktemas ärfrån
myndighetsnivâ.påbeslutsfattarnaförbindandepraktikenistyrsystemet,

bindningarLångsiktiga

ochpersonalibindningarlångsiktigaharhögskolorochUniversitet
in-beslut,följdmycket t.ex.ibindningar omärlokaler. Dessa aven

tidigare,underfattatriksdag ettochregeringtjänster,rättande somav
kvardröjandebetydandealltsåfinnsHär ettcentraliserat system.mer

statsmakterna.förinflytande
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Nedskärningar

Såväl grundläggande högskoleutbildning forskning och forskarut-som
bildning blir beslut statsmakterna föremål förnu genom nedskäming-av

De förändringar detta medför kanar. universitetgöra och högskolorsom
mindre benägna utnyttja rörelsefrihetenatt för inte absolut nödvändiga
omprioriteringar. Sådana skulle innebära ytterligare områdenatt drab-
bades nedskärningar med de problem dettaav medför för lärosäte-som

inte minst i deras roll arbetsgivare.na, som

Ny frihet

Friheten för universitet och högskolor har förvisso ökat i det syste-nya
När det gäller utbildningsplaneringenmet. skillnadenär denstor, men

lokala friheten har ändå rad begränsningar. I andra delar föränd-en är
ringarna kanske inte så dramatiska det ofta framställts. Universitetsom
och högskolor hade till frihetexempel redan tidigarestor det gälldenär
budgetfrågor.

Den friheten har dock marknadsförts väsentligt bättrenya tidigareän
Uppmärksamhetensystem. kring universitetens och högskolornas frihet

kan ha lett till förändringarnaatt upplevs vad destörre änsom egent-
ligen blandär, förstannat att upptäcker ochgenom utnyttjarman nu
rörelsefrihet formellt haft länge.som man

3.4 Förändringar i verksamhet, budget och
resursanvändning
3.4.1 Förändringar på kort och lång sikt

Verksamheten vid universitet och högskolor ändras naturliga skälav
relativt långsamt. Det gäller både utbildning och forskning. Det tidtar

planera, organiseraatt och informera utbildningar. Motsvarandeom nya
gäller för forskningen. Pågående verksamhet måste slutföras innan ny
kan påbörjas, i varje fall i omfattning,större och detta kan lång tid.ta
Många läsningar kan finnas hindrar eller fördröjer förändringar.som
Resurser uppbundnaär i långsiktiga åtaganden, i högt specialisera-t.ex.
de tjänster med anställningstrygghet.stor

Inget detta obekant för beslutsfattarna bakomav universitets-var och
högskolereforrnen. I 1992/93: 169 7 Detsägsprop. möjligtt.ex.: är

effekterna denatt studieordningen inledningsvis inteav blir drama-nya
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alltmeroch bliframträdaemellertidkommerSkillnaderna atttiska.
kommerhögskoloroch attuniversitetOlikaefterhand.betydelsefulla

Kon-förutsättningarna.detillanpassadeutbildningsprofilervälja egna
bättrelösningartillledakommerstudenterna attkurrensen somom

mycketframtidai denfinnaskommerkravolikatillgodoser attsom
vittochheltUtbildningsprofilerstudentpopulationen.heterogena nyaav

fram.förväntaskanskilda slag växa

förändringtillOrsaker3.4.2

givetvisomvärldhögskolornasochuniversitetensFörändringar i ger
verk-iförändringarleder tillochförförutsättningarkontinuerligt nya

för denna.statsmakternaregelsystemvilka sattsamheten, uppoavsett
betydelsefår alltförändringar störresådanasakensiliggerDet attnatur

i detfråninte bortsesde kanstuderas,tidsperiodlängre ensmensom
blivitskulle hautredningsuppdraget. Detiliggertreârsperspektiv som

reformer.fall,i allaförändringar oavsett
påverkatshögskoloruniversitet ochharperiodenaktuelladenUnder

tillsammansLågkonjunkturenhändelseförlopp:betydelsefullaradav en
förtillleddearbetsmarknadenpåförändringarstrukturellamed svens-en

Även och iakademiker,arbetslöshet.ökaddramatisktförhållandenka
univer-detta. Fördrabbadesakademiker,nyutexamineradesynnerhet av
stannatilltendensmedförde dettadel atthögskolornasochsitetens en

tagitdedetefterstudierna utfortsatte attStudenternakvar. examen
blandleddeKonkurrenssituationenkunnatskulle haeller ta ut examen.

ochC- D-studierkvalificeradeförökat intresseockså tillannat mer
mva.

osedvanligtutbildning,för högreaktuellaårskullar,De varvarsom
genomförde värn-andelminskade den männenSamtidigt somstora. av

pliktstjänstgöring.
vidainomkurserutbudförändrades. EttGymnasieskolan programav

iFörändringarnaändras.linjerna. Betygssystemettidigaredeersatte
nåttfulltinteharsuccessivt och utgenomförs ännugymnasieskolan

högskolor.ochuniversitet
högskoleut-utbyggnadbeslutstatsmaktemasDärtill kommer avom

gjortshar ocksåhögskoleutbildninginomSärskilda insatserbildningen.
expansionkraftighar ägtarbetsmarknadsskäl. Sammantaget rumenav

exempelhögskolor. Somuniversitet ochallaihar berört settstortsom
medUniversitet ökadeLundsvidhelårsstudenterantaletkan nämnas att

harökningenHuvuddelenfemårsperioden 1990-1995.under34 % av
utbildning.humanistiskochsamhällsvetenskapligavsett
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Önskemål3.4.3 förändringarom

Omfattningen förändringarna efter reformen måste givetvisav ises
perspektiv vilka önskemål förändring faktiskt kanav ha funnitsom som
vid universitet och högskolor. Detta hänger i sin medtur samman om
universitet och högskolor tidigare kan ha haft andra uppfattningar än
statsmakterna vilken utbildning bör finnas. Skulle universitetom som
och högskolor ha velat ha det väsentligt annorlunda, hindratsmen av
statsmakterna

Statsmaktemas beslut utbildningar och utbildningsinriktningarom
i det tidigaretogs normalt efter förslagsystemet från eller i varje fall

hörande berörda universitet och högskolor. Det såledesav redan dåvar
i mycket dessas vilja kom till uttryck i utbildningsutbudet,som även om
det skedde med den fördröjning innebar.kravet på statsmaktsbeslutsom
Tillgången på givetvissatte hadegränser, gjortresurser så ocksåmen
för lokalt beslutsfattande.ett

Det finns knappast anledning det rått någraatt tro att grundläggande
skillnader i uppfattning utbildningsutbudets inriktning mellanom stats-
makterna och lärosätena. Universitet och högskolor bör således vid
övergången till det inte hasystemet på något missnöje.nya ruvat stort
Lokalt har därför inte haft anledning utnyttja deman möjlig-att nya
heterna till snabbt riva ochatt fundamentalt ändra det befintligaupp mer
utbildningsutbudet.

3.4.4 Stor och liten: Universitet och högskolor med
skilda förutsättningar

Det svenska universitets- och högskolesystemet omfattar lärosäten som
inbördes mycketär olika. Reformens praktiska innebörd skiljer sig en
hel del mellan landets minsta högskola,t.ex. Operahögskolan med ett
fyrtiotal studerande och avgränsad verksamhet, och deten uni-största
versitetet, det i Lund med 30 000 studerandeän inom åtta fakultets-mer
områden.

Som påpekats i det föregående innebär statsmaktemas utbildnings-
uppdrag i mycket olika utsträckning bindningar för den lokala utbild-
ningsplaneringen. Den rörelsefrihetenstörsta i regel de mindreges
och medelstora högskolorna. konstnärligaDe högskolorna deär som
minst berörts förändringarna i bemärkelsenänav annat den allmännaav
påverkan på förändringsklimatet, i och för sig i vissa fall har haftsom

betydelse förstor utveckling verksamheten. Varken de institutionellaav
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inneburitkan haförändringarnautbildningsorganisatoriska stordeeller
ochhelårsstudentercapita-ersättning förmedskillnad här. Systemet per

först fr.0.m.utbildningkonstnärligförtillämpashelårsprestationer
1995/96.budgetåret

Utbildningsutbudet3.4.5

sti-varitharhögskolereformochuniversitets- attmed 1993 årssyfteEtt
organisationiinnehållsåvälmångfald i frågatillmulera avsomom

verksamheten.
innehållmångfald isådanverksamheter harmångaInte somen

i litetdefinitionsmässigt har,högskolor även ettochuniversitet närmast
mycketinomgrundutbildningbedrivs stortSverige. Här ettland som

bedrivsseminarier Härkurser,tiotusentalsi form etc.antal ämnen av
ochforskarutbildningsärnnenolikahundrainom mångaforskarutbildning

sakensligger idettaOch alltolika projekt.tusentalsinomforskning
Ändå till iledauniversitetsreformensjälvajustförutsattes ennatur.

mångfald.ökadbemärkelsenågon
betydelser.olika Detsammanhang hamångfald kan i dettaOrdet

dvs. mång-"kollektivt,högskoloruniversitet ochallaskulle kunna avse
kanske skerdettaskall öka,i helafalden ävensystemet genomom

enskilt univer-såmellan enheterna,specialiseringprofilering och att ett
ochinriktningfaktiskt fårhögskolaenskildeller snävaresitet enen

tolkasdet skulle kunnamångfald. Ellerminskad attsiginom somen
verk-i just sinmångfaldenskall ökahögskolauniversitet ochvarje

samhet.
framhålls uni-detoch ikonkurrenssituation attsystemetI nyaen -

studenternavarandramedskall konkurrerahögskolorversitet och om -
kan detkonkurreraalternativen.till båda Förincitamentliggakan att
möjligtutbildningsutbuderbjuda så brettviljaenskilda lärosätet ett som

profilera sig.specialisera ochockså väljadet kan attmen
profileringalternativeteftervaritharBeslutsfattama utesnarast
universitetOlikaskrivs:1992/931169 7mellan lärosätena. I prop.

anpassade till deutbildningsprofilerväljahögskolor kommeroch att
ledakommerstudenternaförutsättningarna. Konkurrensen attomegna

finnaskommerolika kravbättre tillgodoserlösningartill attsomsom
Utbildningspro-studentpopulationen.framtida mycket heterogenai den

fram.förväntasslag kanoch vitt skildafiler helt växanyaav
imed måletocksåsåledesmångfald hängerMålet attsamman

självklartefterfrågan.studenternas Menutsträckning tillgodose ärökad
ifrånlångtsammanfallande.definitionsmässigt Detintedessa mål är
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säkert studenternaatt alltid önskar sig alternativ. Mer någotnya av somredan finns kan lika starktett önskemål.vara
Förändringar i utbildningsutbudet på grundnivån kan examina,avse

utbildningsprogram eller kurser. En form för förändring givetvisär
också avveckling utbildningar.av

Examina

Regeringen föreskriver vilka examina får avläggas inom den grund-som
läggande högskoleutbildning och vilka krav skall uppfyllas försom
respektive Högskoleverket beslutarexamen. vilka universitet och hög-
skolor har rätt utfärda deatt olikasom examina.

Det finns generellatre examina: högskoleexamen, kandidatexamen
och magisterexamen. Därtill finns femtiotal olikaett yrkesexamina.

Magisterexamen

Magisterexamen generell nyhetsom i sambandexamen medvar en
1993 års reform. Den omfattar minst 160 och kräverpoäng fördjupade
studier på 80-poängsnivån i huvudämne.ett Magisterexamen kan ut-
färdas vid universitet och högskolor har fasta forskningsresursersom

vid högskolorsamt fått regeringens särskildasom medgivande. Intresset
för den magisterexamen har visat signya mycket både frånstortvara
studenternas och lärosätenas sida. Både vid universiteten och vid de
mindre och medelstora högskolorna har det bedrivits intensivt arbeteett
med bredda utbudetatt kurser på magistemivå.av

Nya examina

Ett universitet eller högskola eller för den delenen privat utbild-en-ningsanordnare kan anhålla få erbjudaatt examinaom demutöver-
redan har tillåtelsesom utfärda.man Det kanatt i så fall antingen gälla

vill ha tillgångatt tillman redan finnsen examen isom upptagen exa-
mensförordningen eller föreslåratt inrättandetman heltav en ny ex-
amen.

Förslag förändringar i examensutbudetom remitterades inledningsvis
till Kanslersämbetet, varefter regeringen beslutade. Idag beslutar Hög-
skoleverket vidgad rätt utfärda befintligaom att examina, medan rege-ringen fortfarande, efter yttrande Högskoleverket, frågorprövarav omändring uppsättningen examina liksomav förexamensrätt privataom
utbildningsanordnare.
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examensrättsansökningarfemtiosammanlagt drygthade1995Hösten
be-underframställningartjugotal sådanaYtterligare ettprövats. var

Kanslerämbe-fall följtsamtligabeslut ii sinahadeRegeringenredning.
bedömning.tets/Högskoleverkets

heltinrättandegälltharansökningarnaenstakanågraBara enavav
redanpåi ställetgåransökningarnaflesta attutDe enexamen.ny

Huvud-lärosätet.också vid detutfärdasskall fåbefintlig egnaexamen
ochmindrefrånkategori kommerdennainomansökningarnadelen av

ellermagisterexamenetablerandeoch gällerhögskolormedelstora av
ansökningar4-9.för årskurs Engrundskollärarexamen grupp avannan

konstnär-inom någotmagisterexamenfå utfärdamöjlighethar gällt att
utbild-från privatakommeransökningartredjeligt Enämne. grupp av

auktoriserautbildningfå sinvillningsamordnare som
uppsättningenigjortsintesåledesförändringar har ännuNågra större
magisterexa-införandetförändringentydligasteexamina. Den är avav

fakultetsorganisationmedhögskoloruniversitet ochvidinte baramen,
högskolorna.medelstoraochvid de mindrei olikaockså ämnenutan

Utbildningsprogram

utbildningsin-princip fixeratihadeutbildningslinjematidigare ettDe
alternativamedgavutsträckningvarierandede inehåll, även upp-om

in-centralt1992/93 fanns 125Läsåretutbildningarna.läggningar caav
utbildningslinjer.rättade allmänna

utbildningslinjemareformbesluttill 1993 årsanslutning ersattesI av
utbildningarsammanhållna ärutbildningsprogram. Programmen är som

Utbildnings-yrkesområden.elleryrkesexamenyrkenvissariktade mot
utbildningslin-tidigareinnehåll denormalt friarehar änettprogrammen

artskill-gradskillnadibland ändetta kanjema, enenvarasnararemen
samtliga obligato-tillantagits tillnad. ärDen antagenett programsom

Fördjupningskurserochandra kursermångaoch till såriska kurser som
förkrävs examen.

ochuniversitetenför vilkautbildningsaltemativ,degenomgångEn av
visarantagningen,centrala nästansig denanvände atthögskolorna av

allmänfannshöstterminen 1994utbildningsprogramalla somgavssom
hösttermineninförocksåantagningcentrallinje medeller lokallinje

i fom1linjer kvaralla 1992 årsfanns inte1992. Däremot programav
haravvecklingellersammanslagningviss ägthösten 1994. En run1, me-

allmännaavskaffande deönskemålvarit få.nyskapelsema Dedan avom
intemöjligenreformen,förevissa hålluttryckteslinjerna, varsom

ha stödhaft ochlinjerna haförefallerFramför alltförankrade.djuptså
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bland lärare och fakultetsnämnder, de iär första hand måstesom som
stå bakom linjerna i mycketanses att finns kvar som program.

Inom det tekniska området har det gjorts hel del namnförändringaren
I många fall förefaller förändringenprogrammen. huvudsakligen vara

språklig. I andra fall detär svårare utifrån beteckningamaatt avgöra om
ändringen också avspeglar förändrat utbildningsinnehåll.ett Huvudin-
trycket dockär utbudet också inomatt det tekniska området relativtär
likartat inför de båda hösttenninema 1992 och 1994.

frågaI ekonomutbildningama har det gjortsom del specialise-en
ringar i förhållande till vad gällde tidigare. Nu finns såledessom till
exempel textilekonomutbildning, transportekonomutbildning, program
för Äveneuropeisk administration. här blir dock huvudintrycket att
utbildningsutbudet i mycket detsammaär tidigare.som

Inom flera utbildningsprogram har inriktningar tillkommit. Somnya
exempel på detta kan inriktningnämnas läkemedelsindustrimot inomen
kemiteknikprogrammet, naturvårdsproñl inom det matematisk-natur-en
vetenskapliga och fördjupningsaltemativprogrammet ett nytt med in-
riktning folkrätt ochmot mänskliga rättigheter inom juristutbildningen
vid Lunds Universitet.

Valmöjlighetema inom i mångaär fall mycketprogrammen stora.
Inom studenternaär då iprogrammen stort garanteradesett utbildning
med det innehåll de önskar.

Efter den 1 juli 1993 har utbildningar tidigare unika försom var en
viss högskola tagits också vid andra lärosäten. Ettupp exempel på detta

bibliotekarieutbildningen,är tidigare i huvudsak koncentreradsom var
till Högskolan i Borås, också finns vid universitetenmen i Lundnu och
Umeå.

Helt utbildningsprogram finns ofta vid denya mindre och medelstora
högskolorna. De ofta relativtnya programmen smala utbildnings-avser
inriktningar med begränsatett antal studerande. Som exempel kan
nämnas inom turismgeografi vidprogrammen Högskolan i Karlstad,
kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde, europeisk marknadsföring
vid Högskolan i Halmstad och för teknikillustratörerprogrammet och
teknikredaktörer vid Mälardalens högskola.

Det har också inrättats antal utbildningarett med lokal antagning,
ljud/musikteknikerutbildningt.ex. vid Högskolan i Falun/Borlänge.

En viss uppmärksamhet har deägnats vilket möjli-nya programmen,
kan ha fått fömyelsengen verkaatt denstörre än egentligen Iär.

relation till hela antalet utbildningsprogram och framför allt i relation till
hela antalet studerande på deär ochprogram studen-nya programmen

på dessaterna begränsade.ännu
På många håll ytterligareär utbildningsprogram under planering. Den
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fortsatta utvecklingen utbildningsprogram blir sannolikt beroendeav nya
bland hur det ökande med studier fristående kursermönstretannatav

kommer fungera, såväl inom högskolan arbetsmarknaden.att som

Kurser

Högskoleförordningen föreskriver all grundläggande högskoleut-att
bildning skall bedrivas i form kurser. får sammanföras tillKurserav
utbildningsprogram. kap.7 1 §

förändringtydlig inom den grundläggande högskoleutbildningenEn
ligger i ökningen studier på kurser, inte ingår i utbildning inomav som

helt dominerandeDen delen ökningen studerandean-.ett program. av av
talet mellan läsåren 1992/93 och 1993/94, totalt cirka studeran-16 000
de, hänför sig till kursstuderande. Antalet kursstuderande, dvs. studeran-
de inte till något utbildningsprogram, läsåretantagnasom var var
1992/93 cirka och hade läsåret 1993/94 till76 000 ökat cirka 89 000.

alla helårsstudenter läsåretAv 1994/95 studerade inom60 procent
program/linjer och fristående40 på kurser. Vid universitetenprocent var
andelen programstudenter lägre vid de mindre och medelstora hög-än
skolorna, respektive Skillnaderna mellan52 63 de enskildaprocent.
lärosätena jämförelse kanSom i mitten 1980-är nämnasstora. att av
talet andelen program/linje-studenter 65 vid universitetenprocentvar
och 79 vid de mindre och medelstora högskolorna.procent

Tidigare det statsmakterna det högsta antalet studie-var som angav
platser fristående kurser. Genom statsmakternas beslut ingagavs
riktlinjer för vilka utbildningsområden kursstudiema skulle Nu äravse.
ordningen delvis omkastad. universitet och högskolor dockDet är som -
med beaktande statsmakternas krav på visst antal examinaatt ettav
skall avläggas hur många skall till kurser. Däremotavgör antassom-

beslut statsmakterna i form maximeringen utbildnings-ger av av per-
område ersättningsgrundande helårsprestationer för inrikt-av ramar-
ningen kursutbudet.av

Kursutbudet

Vilka kurser skall tidigareredan det enskilda lärosätets sak.som ges var
Någon sammanställning alla de kurser före finns inte.1993av som gavs

sig flera utanförDet tiotusental kurser. faller förDetrör om ramarna
i efterhand försöka åstadkomma sammanställ-RUT-93:s attresurser en
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ning, också skulle kunna fungera jämförelse med kur-som som senare
sutbud.

kursutbudet utvecklas efter reformen bli möjligtHur kommer att att
följa med hjälp undersökningar genomförs Högskoleverketav som nu av
och SCB. första redovisning har gjorts avseendeEn läsåret 1993/94.

grundade sig analys kursutbudet vid lärosätenDenna 20 ochen av
omfattade kurser och20 545 28 kurstillfällen.138

Arbetet med analys kursutbudet läsåret 1994/95 pågår. Denen av
omfattar lärosäten. Antalet kurser och kurstillfällen till26 uppgår 24 400
respektive 34 660.

Huvuddelen kurserna ligger och B-nivå,74 på A- 18procent- av-
på C- och D-nivån.procent

Heltidskursema alla kurser ökning med78utgör procent ettav en-
procentenheter i förhållande till läsåret 1993/94. fyraBara procentpar

kurserna i långsammare takt halvfart.änav ges
Enligt redovisningen andelen helårsstudenter studerar kurserär som

på kvällstid totalt 6 för universiteten för fackhögsko-7procent: procent,
loma under och för de mindre och medelstora högskolorna1 8procent

innebär andelen kvällsstudenter minskat mellanDetta någotprocent. att
läsåren 1993/94 och Variationen1994/95. mellan olika utbild-är stor
ningsområden. viss andelenmån det också samvariation mellanI är en
studenter fristående kurs och andelen kvällsstudenter: andelpå större
fristående kurser, desto andel kvällsstudier.större

materialet finns det 218 distansutbildningskurser läsåret 1994/95,I 1
vid universiteten högskolor-642 och 488 vid de mindre och medelstora

anordnama distansutbildning universitetDe Umeå medstörsta ärna. av
298 kurser och Mitthögskolan med kurser.245

Sammanlagt kurser eller fyra det totala antalet1 008 procent av
kurser har genomförts den högskoleorten. Antaletpå änortannan egna
helårsstudenter dessa kurser det totala antalettvåutgör procent av
helårsstudenter. Högskolan i Kristianstad, Mälardalens högskola och
Kungl. Tekniska Högskolan de har de andelamaär störstasom av
kursutbudet på högskoleorten, mellan och31 13änort procentannan

antalet kurser vid respektive högskola.av
läsåret 1994/95 finns detFör 445 Sommarkurser i materialet: 267 vid

universiteten och vid de158 mindre och medelstora högskolorna. An-
delen kurser Sommarkurser har därmed ökat från halvsom ges som en

till två mellan läsåren 1993/94 och 1994/95.procent procent
intervjuerRUT-93 vid universitet och högskolor antyder, i varje fall:s

för vissa områden, ökad koncentration kurserna till kärnan ien av
back basics", något också studenternasämnena, sägsto motsom svara

intresse. kan dettaOmvänt innebära vissa kurser, medatt t.ex.nyare
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tvärvetenskaplig inriktning, fått foten.stryka
Små känsliga för resurstilldelningssystemet, eftersom deämnen är

kan ha svängningar i tillströmningen. komma till medFör rättastora att
det har i varje fall några håll undantagit de mycket små ämnenaman
från det generella interna resurstilldelningssystemet och fördelar medel
till dessa särskild pott.ur en

Fördjupningskurser

diskussionen kring det resurstilldelningssystemetI framfördes far-nya
hågor för utbudet fördjupningskurser, och D-kurser, skulleC-att av
komma minska, eftersom produktiviteten i form avlagda poängatt av
erfarenhetsmässigt lägre här. Institutionema, måste produceraär som

för få skulle helt enkelt inte ha råd sådanapoäng att attpengar, ge
kurser.

universitetens och högskolornasAv årsredovisningar framgår att
expansionen kursstudier utanför inte bara har gälltav programmen
grundläggande kurser också fördjupningskurser, i vissa fall änutan mer
denna nivå. Många vill läsa till magisterexamen. har lett tillDetnu en
ökad efterfrågan och ökatpå utbud C- och D-kurser. harHärett av
reformen således innehållit två motstridiga element. Den nya examen-
sordningen med magisterexamen leder till fler och D-kurser.C-- -
Samtidigt talar det resurstilldelningssystemet dem varandeemotnya som

osäkra poänggivare.mer
C- och D-kursema får stöd institutionemas värderingar.av egna

dennaKurser på nivå viktiga för identiteten föroch nödvändigaär
rekryteringen till forskarutbildningen och sikt fortlevnad.på Detämnets
skall mycket till för inte skall vilja kurser.sådana vanligEnatt man ge
lösning förefaller inom institutionerna låter de grund-attvara man mer
läggande kurserna dra och får subventionera C-poäng pengar som
och D-kursema.

Fortbildning och vidareutbildning

Enligt föreskrifter i regleringsbrevet skall alla universitet och högskolor
bedriva fortbildning vidareutbildning.och Omfattningen utbildningav
för kontinuerlig kompetensutveckling skall förordningenenligt om
redovisning studier vid universitet och högskolor 1993:1153av m.m.

i årsredovisningen.anges
Även kurser kan led i fortbildning och vidareutbildning,som ses som

dvs. framför allt kurser kvällstid och högst halvfart, har befarats
komma minska till följd det resurstilldelningssystemet.att av nya
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Diskussionen i samband med reformen har helt uppenbart lett till att
insatser för fortbildning och vidareutbildning uppmärksammas uni-av
versitetens och högskolornas ledningar. finnsDet inte möjligheter att
exakt, kvantitativt, avläsa situationen före och efter reformen. inter-Av
vjuer och årsredovisningar döma förefaller inteatt mönstret enty-vara
digt. På några håll har dessa aktiviteter ökat. På andra håll har verksam-
heten minskat, inte bara beroende befarad lägre produktivitet. En
viktig orsak har också varit densträvan efterfråganmötaatt påstora
heltidsstudier från kraftigt ökande antal ungdomsstuderande,ett något

naturligtvis i mycket sammanfaller med önskan få poängprodu-som att
cerande studenter. Stockholms Universitet till exempel antaletattuppger
kurser, på kvällstid, inom samtliga fakulteter fått stå tillbaka försom ges
dagtidskurser. Resursema används då, framhåller universitetet, för stu-
denter i genomsnitt lägger ned arbete på sina studier och därförsom mer
presterar mer.

Även kvälls- och deltidskursema subventioneras oña de- grund-av
läggande heltidskursema. Detta kan medföra olika villkor för utbild-
ningsområdena beroende förekomsten kurser behöver sub-av som
ventioneras. Göteborgs Universitet framhåller i sin årsredovisning för
1993/94 eftersom där den humanistiska fakultetenatt, har den största
andelen sådana kurser, det blir högre prestationskrav på humanistiskaett
helfartskurser på motsvarande kurserän inom andra fakulteter, dent.ex.
samhällsvetenskapliga.

Förekomsten kurser, fungerar fortbildning och vidareut-av som som
bildning, har alltid varierat mycket mellan universitet och högskolor,
med det utbudet vid Stockholmsstörsta universitet. Skillnaderna torde
i varje fall kvarstå. Vissaännu de mindre och medelstora högskolor-av

har dock, redan före reformen också efter den, ökat sina insatserna men
här. harDe också i gång utredningar ochsatt planering för fortbildning
och vidareutbildning, vilket kan komma leda till ökning under denatt en

framtiden.närmaste

Distansutbildning

Inte heller det gäller distansutbildningnär finns något enhetligt mönster.
Några lärosäten har minskat sina insatser, andra ökat dem. Tillmen
exempel Högskolan i Gävle/Sandviken har kraftigt ökat sitt utbud av

Ökningendistansutbildning. 74% mellan läsåren 1993/94 ochvar
1994/95. Verksamheten för fjärdedel hela antalet he-avsvarar nu en
lårsstudenter. Högskolan framhåller själv: Erfarenhetsmässigt är presta-
tionsgraden lägre för de reguljäraän studentema.
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kursplanerNya utbildnings- och

iuppläggning och innehållutbildningensFöreskrifter närmare gesom
universitet ochkursplaner. hadelokalt beslutade utbildnings- och Här

den fulla be-i flertalet fall sedan år 1989högskolor redan tidigare --
för vård- ochframför allt utbildningarslutanderätten. Undantagna dåvar

UHÄ utbildningsplaner.där fastställde centrala Detundervisningsyrken,
högskolorvarit fritt fram för universitet ochhar alltså länge överatt se

examensordningen har dock utgjortändra planerna.och Den ennya
utbildningsplaneringen och flera lärosätenutgångspunkt för översyn av

högskolerefonnen,anslutning till puniversitets- ochhar därför, i direkt
i planerna för utbildningens upplägg-gjort genomgripande förändringar

ning.

Aweckling utbildningav

naturligt-förnyelse och utveckling utbildningsutbudetformEn äravav
utbildning.vis också avveckla vissatt

utbildningsaltemativAntalet utbildningsprogram lägre antaletär än
linjer ihop tillinom för linjesystemet. Vid vissa lärosäten slogsramen

avvecklades. många områden har studier påandra Inom ensta-program,
således inteka kurser tidigare linjer. Själva utbildningen behöverersatt

exempel Lundsha ändrats, bara den organisatoriska Vid tillramen.
sjukvårds-Universitet har Arabvärlds-, Förvaltnings-, Hälso- ochADB-,

ochadministrations-, Kulturvetar- och Samhällsvetarlinjema lagts ner
kursstudier. Vid Göteborgs Universitet har styrelsen beslutatmedersatts

fasta utbildningsprogrammen skall begränsas övergångendeatt attmen
friare utbildningsvalfrån utbildningslinjer och utbildningsprogram till

skall successivt.göras
Örebrohögskolorna och Halmstad haverkar bl.a. i gåttLängst som

fiLfak-området ochhelt och hållet avvecklat linjerna inom det gamla
frihetinfört studenterna mycket kom-ett nytt system, stor attsom ger

binera till examina.kurser
utbyte alltid.Också kurser har avvecklats. visst sker naturligtvisEtt

koncentration till kämområden, framhållits vissaDen påämnets som
håll, har inneburit nedläggning kurser inom specifika ämnes-av mer
delar. utveckling vissa kurser förlagda till andraEn är änatt orterannan
uriversitets/högskoleorten awecklas. har kostnadsskäl haftHär stor
betydelse. kurser skulle för låga prestationsersättningar förDessa attge

sina kostnader.motsvara
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Ökad mångfald

Förvisso har utbildningsutbudet vid universitet och högskolor förändrats
under de åren. delEn detta har haft andra orsaker univer-senaste änav
sitets- och högskolereformen och skulle sannolikt ha genomförts under
alla omständigheter. Den tydligaste förändringen ökningen friaav-
kursstudier har dock direkt anknytning till refonnen. vilkenI utsträck--
ning detta också inneburit ökad mångfald i betydelsen inne-störreen
hållslig variation i utbudet kurser går i varje fall inte för närvarandeav

bedöma.att
kanHär citeras yttrande från Uppsala studentkår arbetsrap-överur

från1 attRUT-93: förändringstakten och fömyelsenport är störrenr
det gäller ledningsstrukturennär det gäller utbildningsutbudetän när och

studieorganisationen beklagligt. Det kan dockär visst värdeettvara av
utbudet inte exploderat finnsDet ingetatt egenvärde i det skallatt

finnas uppsjö kurser, däremot det önskvärt med dynamisktär etten av
och heltäckande utbud.

3.4.6 Anpassning till studenternas efterfrågan

den tidigareI högskolelagen fanns paragraf med innebörd att ut-en
bildningen skulle planeras med hänsyn till samhällets behov ut-av
bildade och individemas behov och önskemål. Samma hänsyn skall

för utbildning fördelasnär inomtagas högskolan. SFSresurserna
1977:218, 7 § Enligt högskolelagen från 1993 skall, så långt det kan
ske med hänsyn till kvalitetskravet, högskolorna studenter ta emotsom
de sökande uppfyller behörighetskraven för studierna. SFSsom
1992:1434, kap.4 §. Varkenl högskolelagen eller högskoleförord-
ningen något utbildningsplaneringensäger skall beakta sam-attnu om
hällets behov utbildade.av

Att utbildningsutbudet skall till studenternas efterfrågananpassas
viktigt syfte med refonnen.ettangavs som

Vid universitet och högskolor borde då detta syfte komma till uttryck
såväl i planeringsprocessen i utbildningsutbudet: vilkenI utsträck-som
ning ingår uppgifter studentefterfrågan i underlaget för planeringsbe-om
sluten Hur utbildningsutbudet i förhållande till sökandetryck ochutser
studentefterfrågan

En särskild fråga studenternas önskemålär vad gäller utbildningens
geografiska förläggning. Många studenter vill studera på vissgärna en

och har främst önskemål i frågaort vilket utbildningsutbudom som
skall finnas på den Vissa utbildningsorter attraktivaorten. är änmer
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andra. Fick studenternas önskemål råda skulle del utbild-störreen av
ningsutbudet lokaliseras till dessa Möjligheterna tillgodoseorter. att

önskemåldessa på statsmaktsnivå och inte beslutavgörs ytterst genom
de enskilda universiteten och högskolorna.av

önskemålUtbildningsplaneringen och studenternas

själva planeringsprocessen utformats för faktisktHar kunnaatt anpassa
utbildningen till studenternas önskemål

frånIntrycket intervjuer, från årsredovisningarRUT-93:s och annat
material utbildningsplaneringen vid universitet och högskolor inteär att

intuitivt studentefterfrågan i planeringen, dvs.änannat tar genom
den allmänna bild sökandetryck de medverkar iav m.m., som som
planeringen kan ha. Verksamhetsplaneringen också i tiden helt skildär
från ansökningsprocessen, det enda tillfälle dedå studerandesärsom
intresse för olika utbildningar dokumenteras. Någon form föranmälanav
förekommer normalt inte. Någon systematisk dokumentation intresseav
och sökandetryck inför just det läsår planeras ingår således normaltsom
inte i beslutsunderlaget. Anpassningen till studenternas efterfrågan är
heller inte universiteten och högskolorna funnitnågot anledning attsom
särskilt uppmärksamma i sina årsredovisningar.

Anpassning till studentefterfrågan inte heller självklar utgångs-är en
punkt för den lokala utbildningsplaneringen sig i princip eller ivare
praktiken. Till exempel har Dramatiska Institutet, för någrasvararsom
mycket attraktiva utbildningar, för sin del uttryckligen formulerat som
Verksamhetsmål beakta arbetsmarknaden, bland inteatt annat attgenom
utbilda för arbetslöshet, och visa följsamhet arbetsmarknadssitua-att mot
tionen vid dimensionering utbildning.av

kanske utbildningsplanerama inteJust behöver bekymra sig sånu
mycket studenternas efterfrågan. Allting går sälja i dagensattom
situation, framhölls vid RUT-93:s intervjuer. Efterfrågan högreen av
utbildning så universitet och högskolor kan relativt säkraär stor att vara

få sökande till vad de erbjuder. därförlöper knappast någraManatt
risker utbildningsutbudet, i stället för direkt utifrånstörre stu-om mer

dentefterfrågan, utformas med utgångspunkt till exempel i befintliga
resurser.

incitamenten för anpassning till studentefterfråganAtt kanske inte
skulle fungera omedelbart framhölls redan i förarbetena till refonnen. I
det nuvarande starkt översökta högskolesystemet styreffektemaär av en
studentpeng begränsade. dockbör öka i framtiden det ökadeDessa när
utbudet och den demografiskt betingade minskningen antalet studie-av
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benägna bättre balans mellan utbud och efterfråganpersoner ger en av
högre utbildning. SOU 1993:3, 16 förutsätterDetta dock att stats-s.
makterna inte universitetens och högskolornas rambetingelseranpassar
till sådan ändrad situation.en

Om inte utbudet till efterfrågan, försökerså i varje fallanpassas man
efterfrågan till utbudet.att Alla universitet och högskoloranpassa gör

marknadsföringsinsatser förstora intressera studenterna förnumera att
lärosätets utbildningsutbud. Gymnasister och andra blivande studenter
får påkostat informationsmaterial från universitet och högskolor.

Kommer påstudenterna in önskad utbildning

Sökandetryck och utbildningsutbud

Statistiken antalet sökandeöver plats/antagen nybörjare inom olikaper
utbildningar visst mått hur väl utbildningsutbudetettger är anpassat

efterfrågan.till studenternas Definitionsmässigt fångar detta dock bara
intresset för det redan finns och visar inte vilka icke-existeran-upp som

de utbildningar, studenterna skulle vilja ha.som
Intresset för befintliga utbildningar varierar starkt. De översöktamest

utbildningarna konstnärlig utbildning,är informations- och mediain-
riktade utbildningar, de statliga vårdutbildningama, särskilt läkarutbild-
ningen, beteendevetenskapliga och juridiska utbildningar utbildningsamt
vid vårdhögskoloma, särskilt sjukgymnastutbildningen.

Studenternas preferenser relativt stabilaär tiden och det händeröver
sällan utbildning plötsligt ökar elleratt sjunker markant i popularitet.en
Ett exempel på sådant ändå kan inträffa denatt kraftiga minskningenär

antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen inför hösten 1994. Införav
höstterminen 1995 antalet sökande till sjuksköterskeutbildningensteg på

till nivån hösttenninenövernytt 1993. finnsDet också tendens deatten
redan populära utbildningarna förstärker sin popularitet hos studenterna.
På motsvarande har utbildningsområdensätt med rekryteringsvag en
tendens till mindre antal sökandeett

De skillnaderna mellan studentintressemest extrema och utbildnings-
utbud finns inom det konstnärliga området. För bara någraatt ange
exempel: Konstfackskolan hade 2 300 ansökningar våren 1995, ett
hundratal studenter in; till Operahögskolantogs sökte 188 niopersoner,

in.togs
lägstaDet sökandetrycket finns inom områdena teknik, språk, data

och matematik/naturvetenskap dvs. områden där statsmakterna sigsagt-
vilja prioritera utbyggnad. ökningEn ansökningarna till samtligaav
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Även inom dessainför höstterminen 1995.sågs dockdessa områden
generellaavviker från detenskildadockområden finns program som

utbildning med begrän-specialinriktadoftastgäller dåDet ettmönstret.
utbildningsplatser.antalsat

1994höstterminernaförstahandssökandeAntal behöriga antagenper
och 1995:

1995Utbildningsområde 1994

4,8Kommunikation 6,4Information,
5,7utbildningar 5,2statligaVård,
5,24,6Beteendevetenskap
4,64,3Juridik
3,83,3Vårdhögskoloma
2,02,5Miljö, Naturresurser
2,7språk 2,4Humaniora utom
2,12,1Undervisning, Idrott
2,2turismadministration, 2,1Ekonomi,
2,02,0Samhällsvetenskap
1,81,4Data
1,3Naturvetenskap 1,4Matematik,
1,01,3Språk
1,31,2Teknik

Högskoleverketuppgifter från94/95, VHS;AntagningsåretKälla:

universi-utbildningsutbudet påsammansättningentillMed hänsyn av
heltkanske integymnasienivårespektivetetslhögskole- är mönstret

högskoleut-universitets- ochharföljd årUnderöverraskande. en av
harSamtidigtbyggtsnaturvetenskapteknik ochinombildningama ut.

fulltvisat de integymnasieskolan klartval inomungdomarnas utatt
direktgymnasieskolansprioriteringar. Iutbildningsplaneramasdelar mer

hälften ungdomarnaungefärstudieförberedande del går sam-avnu
ellerlinjerhällsvetenskapliga program.

medföraönskemål skullestrikt efter studenternasdimensioneringEn
skåde-konstnärer,journalister,mångdubbelt flerutbildaskulleatt man

efterfrågan påeftersomsjukgymnaster,ochjurister, läkarespelare,
utbild-minskaskullemedanmycketutbildningarsådana är stor, man

med inriktninggrundskollärareochingenjörertill exempelningen av
varit problemiblandeftersom detmatematik/naturvetenskap, attmot

utbildningar.på dessautbildningsplatserfylla samtliga
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Studenterna kan givetvis ha önskemål inte bara vad de vill stude-om
också uppläggningen utbildningen.utan särskildEn fråga härra om av

gäller utbildningen Under harnär år kurser anordnatsettges. par som-
martid. Särskilda medel har anvisats för detta. Sommarkursema har
varit mycket eftersökta. Prestationsgraden har dock varit lägre i denän
reguljära utbildningen. Detta förklaring till sådanaär kurser inteatten
förefaller prioriteras lärosätena sker, den särskilda fi-när,av som nu
nansieringen bortfaller.

Antagna till sitt högst prioriterade alternativ

För studenterna det intresse inte baraär till någon deatt antasav av
sökta utbildningarna också bli till den utbildningutan att antagen som
de valt i första hand. Att andel sitt högst prioriteradestor antasen
alternativ skulle innebära god överensstämmelse mellan utbud ochen
efterfrågan.

I VHS:s samordnade antagning kan de sökande välja till tolvupp
olika alternativ. Bortåt 60 de till den utbildningprocent antagna antasav

de sökt i första hand och 15 till den utbildning de sökt iprocentsom
andra hand. Detta har inte förändrats under perioden 1991-1994. Mätt

dettapå har universitetens ochsätt högskolornas anpassning utbild-av
ningsutbudet till studenternas efterfrågan således varit densamma före
och efter reformen.

3.4.7 Vissa rekryteringsfrågor

RUT-93 skall enligt direktiven också belysa eventuella förändringar vad
gäller den sociala, könsmässiga och regionala rekryteringen till högre ut-
bildning.

1993 års universitets- och högskolereform innehöll inga åtgärder som
direkt syftade till påverka rekryteringen i dessa avseenden.att Indirekt
kan reformen naturligtvis ändå få sådana effekter.

En anknytande fråga gäller invandrarna och den högre utbildningen.
Särskilda redovisningar detta finns inte för närvarande, RUT-93av men
rekommenderar denna fråga studerasatt Högskole-närmare t.ex.av
verket.

Vilka förändringar till följd 1993 års reform skulle då kunnaav
tänkas påverka rekryteringen till högre utbildning första handI detär
förändringar i utbildningsutbudet och i tillträdesreglema skullesom
kunna betydelse.vara av
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Utbildningsutbudet

Förändringarna i utbildningsutbudet framgått, så länge rela-är, änsom
tivt begränsade. tydligaste förändringen ökningen kursstudierDen är av

anknytning till finns inget tyder på detta i sigDetutan attprogram. som
skulle särskiljande sig socialt, regionalt eller könsmässigt.vara vare

finns tendens till ökning den traditionellt universitetslik-Det en av
nande utbildningen vid vissa de mindre och medelstora högskolorna.av

finns inte heller anledning detta skulle påverka rekryte-Det att tro att
ringen selektivt.

Utbyggnaden teknisk och naturvetenskaplig utbildning ledde tillav
andelen manliga högskolestuderande ökade något. Näratt man nu ser en

viss expansion också inom andra områden, samhällsvetenskap, kant.ex.
andelen kvinnor sannolikt förväntas öka nytt.

Tillträdesregler

mycket viktig frågaEn i detta sammanhang givetvis reglerna för till-är
träde till utbildningen. regler har reformen i mycket blivitDessa genom
de enskilda universitetens och högskolornas sak.

Regeringen beslutar vad skall gälla för s.k. allmän behörighet.som
Varje universitet och högskola beslutar sedan särskildade behörig-om
hetskrav skall förgälla olika och kurser. Varje universitetsom program
och högskola beslutar likaså inom Högskoleförordningenvissa i an--
givna vilka urvalsregler skall gälla, det finns flernärramar som-
sökande platser.än

föreslagitRUT-93 har vissa ändringar i tillträdesreglema. Förslagen
innebär sammanfattningsvis följande: all högskoleutbildning skallFör
krävas grundläggande behörighet. Ytterligare behörighetskrav skall
därefter normalt uttryckas i form krav på antal standardbe-ettav en av
hörigheter, fastställda Högskoleverket. Beslut vilken standardbe-av om
hörighet skall användas fattas universiteten och högskolorna.som av

Reglerna för allmän respektive grundläggande behörighet innebär i
sig stöd för icke-selektiv rekrytering i i princip allså måttoett atten
gymnasieutbildning, vilken linje eller inom vilketoavsett program
den genomgåtts, skall denna behörighet för högskolestudier.ge

allmänna/ grundläggandeDen behörigheten emellertid endastöppnar
begränsat antal studiemöjligheter vid universitet och högskolor. Förett

de allra flesta utbildningar, sig i antal ochmätervare man program
kurser eller i antal utbildningsplatser, krävs eller mindre omfattandemer
särskilda förkunskaper. harDen gått igenom gymnasieskolanssom
naturvetenskapliga har i regel behörighet för alla universitets-program
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och högskoleutbildningar.
Eftersom det finns viss selektion i valet gymnasielinje/programen av

har preciseringen kraven för särskild behörighet betydelse förav om
rekryteringen till högre studier i sin skall bli eller mindre selek-tur mer
tiv.

vilkenI utsträckning har de särskilda behörighetskraven faktiskt
ändrats efter reformen Enligt har friheten förVHS de enskilda uni-
versiteten och högskolorna själva fastställa tillträdesbestämmelseratt
utnyttjats för profilera utbildningen och tillträdes-att närmare anpassa
reglerna efter utbildningamas innehåll och inriktning. Utvecklingen har
präglats viss skärpning kraven. Skillnaderna mellan likartadeav en av
utbildningar olika har också ökat.orter

De skillnaderna har dock inte utvecklats med avseende påstörsta
behörighetskraven i fråga meritvärderingen i samband medutan om
urvalsförfarandet. Också här har universitet och högskolor frihet att
utforma sina regler. högskoleförordningenI endast vilkaegna anges
urvalsgrunder får användas, nämligen betyg, högskoleprov, annatsom
särskilt tidigare utbildning arbetslivserfarenhet. Vid likasamtprov,
meriter får hänsyn också till underrepresenterat kön.tas

har förändringarnaSammantaget medfört komplexiteten iatt antag-
ningen Ökat Enligt klarar studenternaVHS idag ofta inte påavsevärt. att

hand kontrollera den meritpoäng de erhållit korrekt. Deatt äregen
skärpta kraven för behörighet och urval kan möjligen innebära tend-en

till viss prioritering dem gått linjer/program i gymnasies-ens en av som
kolan med naturvetenskaplig och teknisk inriktning, där pojkar och
högre socialgrupper i regel överrepresenterade.är

En del antagningen hälften grundas på högskole-närastor av nu- -
och denna andel kan eventuellt också tänkas öka i framtiden. Enprovet

sådan ökning skulle då bero förändringar i gymnasieskolansnarare av
just universitets- och högskolereformen.än av

högskoleprovetNär infördes det bland med förhoppningannat attvar
det skulle bidra till förbättra den sociala rekryteringen till högreatt stu-
dier. finns baraDet begränsat material hur högskoleprovetännu ett om
fungerar i relation till social bakgrund. I Jan-Eric Gustafs-uppsatsen av

och Anette Westerlund i boken Sorteringen i skolan Robert Eriks-son
och Jan O. Jonsson, 1994 redovisas studie från högskoleprovson en

1990 och 199 Studien antyder med de reservationer måste görassom-
med hänsyn till den endast avsåg några få provtillfällenatt att provet-
sannolikt inte marginellt fyller den ursprungligenän avsedda funk-mer
tionen till social snedfördelning irätta urvalet till högskoleutbild-att en
ning. andraI sammanhang har visats högskoleprovet också haratt en
viss könsmässig slagsida och tenderar att män;gynna
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Basåret

det s.k. basåret, har införts förbehörighetsgivande förutbildning,En att
gymnasieutbild-samhällsvetenskaplig eller ekonomiskdem harge som
utbildningar vidtekniska eller naturvetenskapliganing tillträde till

får också garantieruniversitet och högskolor. till basåretDe antassom
utbildning. Kvinnor sökerför teknisk eller naturvetenskapligviss fortsatt

utsträckning de normalt till detill i betydligtbasåret görstörre än ut-
basår fortsätterbildningar förbereder för. Efter gängetbasåret genomsom

hittillsvarande erfarenheter, studierna i minstkvinnorna också, enligt
därigenom tillutsträckning Basåret bidrarmännen. attsamma som

förbättra kvinnliga rekryteringen till traditionellt mansdomineradeden
del högskolere-områden. Basåret kan emellertid knappast ses som en av

samtidigt.formen, det infördesäven om

Kvaliteten3.4.8

Kvalitetsfrågor, itetsdiskussion och kvalitetskontroll har i sakkval även-
inte under just dessa beteckningar alltid varit integreradede gåttom -

i högskolornas verksamhet.universitetens och
verksamheter blir granskade och prövade utbildningen ochFå så som

forskningen högskolor. finns inte bara allavid universitet och Här
slutkontrollema i form tentamina, uppsatsgranskning, disputationer,av
diskussion kring vetenskapliga resultat kvaliteten liggerOmsorgetc. om

formerna för tjänstetillsättning medelsfordelningockså bakom och
liksom Därtillbesluten utbildningsplaner och kursuppläggning etc.om
kommer, inte minst viktigt, vetenskapssamhällets starka såvälnormer,
generella ämnesspeciñka, för hur verksamheten skall bedrivas.som

detta blev det livlig diskusson riskerna för kvalitetsför-Trots en om
sämring i samband med universitets- högskolereformen.och Det nya
resurstilldelningssystemet med dess starka koppling till kvantitativa

uppfattadesresultat kunna risk för kvalitetsnivån. Så påtagligvara en
uppfattades denna risk ursprungligen student-utöveratt systemetvara -

och prestationsersättning tänktes ha tredje komponent: kvali-peng en-
tetspremie. de totala utbildningsresursema skulle till-Fem procent av
delas efter bedömning universitetens och högskolornasen av program
för kvalitetsutveckling.

Efter statsmakterna beslutat inte införa denna del äratt attnu resur-
stilldelningssystemet egentligen ofullständigt den bemärkelseni detatt
bedömdes behöva kvalitetskomponent, det inte har. Kvalitets-en som nu
premien förefaller emellertid samtidigt inte saknas någon.av
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De två övriga reformkomponentema för kvalitet ivärnaatt om
högskolans verksamheter kvarstår dock: Varje universitet och högskola
har för kvaliteten i sin verksamhet för framsamt att ta ettansvar egen

för kvalitetssäkring och -utveckling Högskoleverketeget ochprogram
tidigare Kanslersämbetet har till uppgift tredje år granska hög-att vart
skolornas kvalitetsarbete utföra utvärderingar övergri-samt att av mer
pande slag. Betydelsefulla för upprätthållande kvaliteten ocksåärav
Högskoleverkets och Kanslersämbetets kvalitetsbedömningar i samband
med ärenden och inrättande professurerexamensrätt vidom om av
högskolor fakultet.utan

Vid alla universitet och högskolor pågår arbete med komplette-attnu
och vidareutveckla redan existerande kvalitetsåtgärder. Särskilda kom-ra

mittéer och har ofta tillsatts för driva denna utveckling.attgrupper
Seminarier, workshops och konferenser åt kvalitetsfrågor. Alltflerägnas
institutioner och enheter genomför självvärdering och inbjuder externa
bedömare, åtgärder vidtas för bättre hand studenter och dokto-att ta om
rander och systematiskt inhämta deras synpunkter på utbildningen.
Dessa och andra slags åtgärder avsedda ytterligare stärka med-är att
vetenheten och kvalitet i verksamheten hos både anställdaomsorgen om
och studenter.

För dessa ansträngningar skall leda till utveckling i riktningatt mot
verksamhetens syften och mål krävs också resultaten uppföljningatt av
och utvärdering diskuteras och tillvaratas i samband med planering,
arbets- och resursfördelning och redovisning. Högskoleverket genomför
f.n. sin första granskningsomgång kval itetsom omfattande ettav sorgen -
universitet och fem högskolor planerar för granskning ytterli-samt av-

högskolor under 1996.gare sex
Bland alla dessa insatser återfinns emellertid mycket litet åtgärderav

för just det farhågoma i frågamöta resurstilldelningssyste-att som om
faktiskt gällde: sänkta krav studenternamet ekonomiska skäl.av

fåYtterst exempel finns således användning examinatorer,externaav
stickprovskontroller skrivninger eller liknande åtgärder. Kvalitetsin-av
dikatorer och/eller kvalitetsarbete ingår i regel inte heller kriteriersom
för den interna resursfördelningen.

framhöllsDet emellertid vid RUT-93zs intervjuer det sannoliktatt
aldrig tidigare varit så medvetenhet angelägenhetenstor attom av
upprätthålla kvalitetskraven. Den uppmärksamhet kvalitetsfrågomasom

fått kan i sig bidraga till kvalitetsnivån eller höjaatt garanteranu t.o.m.
den. intervjuI hävdades kraven studenterna höjts denatten genom
ökade uppmärksamhet allmänt utbildningen. Genomägnassom nu

och nyplaneringöversyn utbildningen preciseras kraven och dåav en
högre nivå tidigare. gällerän Detta i synnerhet de kraven pånya upp-
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och självständiga arbeten för kandidat- och magisterexamina.satser
ligger inte bara arbeta bra ocksåkvalitetsbegreppetI göraatt utan att

lysandesaker. spelar inte roll kurs får fullkomligtsåDeträtt stor om en
heltomdömen i kursutvärderingen, det ändå något annat somom var

ellerstudenterna borde ha fått lära sig. Utvärderingar hela linjerav
också vanligare. gäller uppföljningar hurblir allt Detsammaprogram av

faktiskt för studenterna efter avslutade studier. Några mindredet går
uppföljningar hur för deras studenterhögskolor ambitiösa det gårgör av

uppföljning bordearbetsmarknaden. Någon form motsvarandeav
högskolorna.kunna oftare också för universiteten och de störregöras

Effektivitet och produktivitet3.4.9

Universitets- och högskolerefonnen förväntades öka produktiviteten och
effektiviteten i högskoleutbildningen. Antalet studenter och doktorander

fullföljer sin utbildning skall öka. Verksamheten skall bedrivas mersom
utformaseffektivt: Prestationsersättningen leder till lärarstödet ettatt

framgångs-sådant studenterna rimliga förutsättningarsätt att attges vara
i sina studier. skall få förrika prop. 1993/94:177,s. 39. Man mer

Då lärosätenas resurstilldelning direkt beroendegörspengarna: av
studieresultat och inteantalet registrerade studenter och deras som

fler studentertidigare planerad verksamhet kommer 5-10 attprocentav
utan i verksamhetenkunna utbildas till kostnad kvalitetenattsamma

påverkas negativt. ibid.
Även kostnadsmedvetandet förefaller ha ökat starkt, såänom syns

inte effekter kommer ocksålänge några påtagliga detta slag. Det attav
urskilja eventuella effekter just reformen från tillsvårt attvara av ex-

empel förändringar till följd statsmaktemas beslut ändrad ut-av om
bildningskapacitet och faktorer kan påverka studenternas egnasom
insatser, det dåliga arbetsmarknadsläget.t.ex.

vid universitetEnligt årsrapport antalet helårsstudenterVHS:s var
och högskolor läsåret 1993/94 cirka vilket innebar ökning210 000, en
från föregående med uppskattningsvis Antaletår 11närmast procent.
fortsätter öka och uppgick läsåret 1994/95 till Hela antalet218 000.att
registrerade ökning medstudenter 256 läsåret 1993/94,400var en

ytterligareknappt och läsåret 1994/95, dvs.6 269 815procent, en
ökning med Bakom ligger såväl beslutadökningama5 procent. expan-
sion systemförändringama.som

Antalet helårsprestationer uppgick 1993/94 till totalt dvs.172 500,
antalet helårsstudenter. områdesindelningen inte82 Då stäm-procent av
med den gällde tidigare går det inte någraöverens göraattmer som
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detaljerade jämförelser bakåt. bedömerVHS dock prestationernaatt
liggertotalt på nivå läsåret 1992/93, föreåret refonnen,sett samma som

dvs. de har inte ökat.
Enligt årsrapporten examina under33 500 läsåret 1993/94togs ut -
minskning med knappt examina300 jämfört med läsåret 1992/93.en

VHS påpekar det tidigare utfärdades utbildningsbevismånga frånatt
påbyggnadsutbildningar, vilka inte längre registreras examina. Dettasom
innebär bortfall uppskattningsvis examina1 000 jämfört medett
läsåret 1992/93. Antalet examina ligger kvar nivå läsåretävensamma
1994/95.

i statsmaktemas förhoppningarTrots det inte alldeles entydigtär
inbyggt i själva det leder till expansion och till ökadsystemet att ex-
amination. kan finnasDet alternativ, optimalt utbyte for berördasom ger
universitet och högskolor samtidigt leda till ökad utbildnings-utan att
volym och examination. Universitet och högskolor skulle kunnat.ex.
tänkas hålla antalet utbildningsplatser för inte få studerandeattnere
med dåliga förutsättningar, kan kostnader intäkter. Detstörre änsom ge
finns också tendenser till studerandeantalet begränsas under denatt

delen planeringsperioden, inledningsvis varit fram-senare av om man
gångsrik i fråga helårsprestationer och har överskott sådana.om av

Statsmaktema förefaller ha sig universitet och högskolorväntat att
skall överintagningar för säkra kunna åstadkommagöra att attvara
erforderliga helårsprestationer. intervjuer framgickAv RUT-93 detatt:s
inte ovanligt institutioner tagit fler studenter.att emotvar

överintagningarOm också leder till "överexamination och därmed
till relativt billigare utbildning, det för tidigt någotär ännusett sägaatt

Av RUT-93zs intervjuer framgick i varje fall några institutionerattom.
viss nedgång i sin examinationsfrekvens just förtvärtom sett atten man

varit för med studenter.generös att ta
exempel hurEtt på och hanterat överinskrivningar kansettman

Överinskrivningarhämtas från Konstfack: har gjorts för villatt man
försäkra sig denuppnå ökning antalet helårsstudenter,att storaom av

Överinskrivningamamål för treårsperioden. har i förstasattssom som
hand inneburit utexaminerade studenter antagits till påbyggnadsåratt ett
och studenter antagits till individuella Antagningen till deatt program.
ordinarie leder till har inte förändrats nämn-programmen, som examen,
värt.

Omvittnat har intresset ökat för utbildningen, för undervisningsfrågor
och utvecklingsinsatser och experiment skilda slag. Det flergörsav
direkta insatser för studenterna skall lyckas i sina studier. Störreatt
uppmärksamhet tidigare huråt studenterna klarar studierna.än ägnas
Dåliga skrivningsresultat kan leda till extrainsatser ett systema-mer
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tiskt tidigare. Engagemanget har ökat för C-studentema skallsätt än att
få fram sina Tidigare betraktades oftadetta studentensuppsatser. som
ensak och studietiden blev lång. Enligt intervjuad hade insatser inomen
institutionen lett till 75-80 genomströmning C-studentemaprocents av

bibehållandemed kvalitetskraven.av
detta slag skulleInsatser naturligtvis ha kunnat också inomgörasav

tidigare den uppmärksamheten studieresultaten harsystem, men nya
otvivelaktigt spelat roll.stor

finns också exempelDet på examinationsfonnema ändrats. Påatt
sina håll har studieorganisationen ändrats så moduler eller10 20att om

blivit det vanliga, tidigare moduler med lägre poängtal.poäng motnu
Tentamina dessa IO-poängsmoduler. innebärDetstörreavser nu sanno-
likt i viss mån kunskapskontroll. Kortare kurser innebärtypen annan av
naturligen kunskaperna kontrolleras relativt detaljerat. Tentaminaatt

avsnitt måste översiktliga, vilket ibland kanske detstörre göras görmer
enklare för studenten, utformade kan de också innebärarättmen en mer
relevant kontroll tillägnande och förståelse.av

3.5 Förändringar i budget och

resursanvändning

3.5.1 Budgeten

Budgetsystem

Hur universitet och högskolor lägger sitt interna arbete med verk-upp
samhetsplanering och budget har redan tidigare varit och naturligtvisär

efter reform, betonar friheten, deras sak. vilkenän Imer en som egen
utsträckning arbetsforrnema här faktiskt har ändrats har studerats såväl

Resursberedningen Riksrevisionsverket RRV. Dessaav som av upp-
märksammade framför allt i vilken utsträckning lärosätena i sitt interna
arbete tillämpade budgetering efter prestationer med användande av
prislappar dvs. budgetteknik liknande statsmaktemas. dessaIetc., en
studier kan det nästintill förefalla själva syftet med reformensom om
faktiskt just införa prestationsbudgetering lokalt. Något sådantattvar
syfte har emellertid inte Och det heller inte självklartärangetts. att
universitet och högskolor arbetamåste på detta för bästauppnåsätt att
resultat. praktiken kan inte och budgetteknikI helt renodla-synsätt vara

Ävende. i prestationsbudget/prislappssystem undantag förett gör man
viss verksamhet bedöms nödvändig den aktuella situationenatt oavsett
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inte haravseende studerande och resultat. Och därmed på även enman
givetvis medvetenintern prestationsbudget är att resursernaman om

beroendetotalt och därmed också de ärytterstsett egna resurserna --
prestationerna.av

formhögskolor tillämpar någonFlertalet universitet och avnumera
statsmaktemasprestationsbudgetering, i många fallintern attgenom

resursfördelningenanvänds också för den vidarebudgeteringssystem
statsmakterna i realitetenlokalt. dessa fall kan konstateraI att numan

dentidigare den påverkan så påsätt utövaränstyr manmer genom
inflytanderesursfördelningen. motsvarande normerande pålokala Något

förebudgetering fanns inteuniversitetens och högskolornas interna
1993.

olikatekniskt har de lokala utformats påRent sätt, t.ex.systemen
prognostiserad prestation-slår studentpeng ochatt man sammangenom
prislappar kan också förassersättning till ersättning. Statsmaktemasen

avdrag förvidare i den interna budgetprocessen med eller avsätt-utan
administration.ändamål bibliotek ochningar till gemensamma som

alltmerdock lokala prestationsbudgeteringenSuccessivt förefaller den
utbildningskostnader, dvs. också kostnader förkonsekvent omfatta alla

ändamål och för lokaler.gemensamma
grundläg-universitet och högskolor får för denersättningDen som

tidigare inte kopplad tillhögskoleutbildningen till skillnadgande är mot
medför. kost-faktiska utgifter eller kostnader utbildningen Omde som

prestationer uni-ersättningen för studenter och gårnaderna lägreär än
medoch falletversitetet/högskolan med överskott ärmotsatsenom

underskott.
fråga anslagensinnebär osäkerhet iDet störresystemet omnya

och varit mycketinstitutioner har därför underbudgeteratstorlek. Många
hållatill exempel inköp utrustning ochförsiktiga med attgenomav

institu-tjänster har i vissa fall lett till överskott påvakanta. Det stora
och1994/95 hade flertalet universitettionsnivå. Både 1993/94 och

huvudsakligen genererade på institutionsnivån.högskolor överskott,
till vilket område ochUniversitetet eller högskolan klassificerar själv

fallvilken prisklass viss prestation skall höra. mångaI ären anses
givetvis självklar. Andra faller inom gråzon,klassificeringen t.ex.en

naturvetenskaplig utbildning där ersättnings-mellan och medicinsk -
nivåerna väsentligt olika. Olika klassificeringar kan innebäraär stora

det ersättning för i princip likar-skillnader mellan lärosätena gällernär
tade prestationer. har påpekats i verkets årsrapport 1995.Detta RRVav
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Budgetens innehåll

Ersättningsnivån

innebär enhetlig resurstilldelningDet för likartadsystemet ut-nya en
bildning i landet utbildningen genomförs. Tidigare anslagsni-oavsett var
våer rad historiska beslut och de faktiska styckekost-var summan av en

fornadema och utbildning kunde skilja sig mellanavsevärten samma
olika orter.

Omfördelningar

har den faktiska rörelsefrihetenHur för universitet och högskolor med
avseende på de ekonomiska utnyttjatsresurserna

Universitet och högskolor kan, det gäller utbildningen, i principnär
olikatvå slag omfördelningar första kanFör detgöra av av resurser.

omfördela utbildningsplatser mellan områden med bibehållenman men
resursstandard för de olika utbildningsplatsema. Sådana omfördelningar
har gjorts i mycket begränsad omfattning. det andra kan omfor-För man
dela själva resursstandarden mellan olika utbildningar, dvs. ändra styck-

Ävenkostnadema. detta har endast skett i begränsad omfattning, van-
ligen i form vissa med laborativ karaktär inom humani-ämnenattav

eller samhällsvetenskap fått högre tilldelning förprislappenänora en
området, i nivå med den teknisk-naturvetenskapiga prislappen.t.ex.

På något håll har medvetet gått för få arbetsroatt attman genom
inte budgetfrågoma till uppslitande konflikter. utesluterDettagöra
givetvis omprioriteringar. Resurstilldelningen från statsmakterna,större
i form prislappar och ersättningsgrundande helårsprestationer, blirav
styrande.

därMen inte uttryckligen från omfördelningaravståttäven ärman
statsmaktemas prislappar i regel mycket starkt styrande för den interna
resursfördelningen. detNär gäller de faktiska resursnivåema,
standarden, för olika utbildningar har prislappama helt avgörandeett
inflytande.

Arbetet med budget och redovisning

Det ställer krav arbetetpå med verksamhetsplaneringsystemetnya nya
och budget. omfattande redovisningar,De skall lämnas, medförsom en
hel del arbete, inte minst på institutionsnivå. Sammantaget uppfattas det

i varje fall inledningsvis kräva administrativasystemet störrenya - -



Kapitel68 3 SOU 1996:21

insatser det tidigare. Kostnaderna för det administrativa arbetet harän
blivit synliga tidigare, vilket också kan ha bidragit tillän attnu mer

arbetsinsatsemas omfattning uppmärksammas.
omfattande utformaEtt arbete har lagts lokalt på de admini-attner

strativa så begärda uppgifter kan redovisas. Samtidigt medsystemen att
universitets- och högskolereforrnen har datorstödda försystemnya
ekonomiadministration och uppföljning, studiedoku-AGRESSO t.ex.
mentationssystemet LADOK, införts. har krävt inskolnings-Detta stora
och inkömingsinsatser. har samtidigt inneburit inte alltidDet att man
kunnat ha fullständig överblick verksamheten. Studieadmini-Deöver
strativa beroende systemutveckling förärsystemen gemensamtav
universitet och högskolor. Förseningar i detta arbete har lett till svårig-
heter lokalt.

Universitet och högskolor har i vissa fall de tidigaregrupperat om
administrativa regel har det skett delarI då attresurserna. genom av
den centrala administrationen ställts till fakultetsnämndemas förfogande.

institutionerna det administrativa arbetet ökatInom attmenar man
väsentligt, institutionerna har normalt inte fått direkt tillskottnågotmen
till de administrativa Större institutioner har inte sällanresurserna.
prioriterat viss administrativ förstärkning inom för deramen resurser

förfogar över.som man

Redovisning

innebär inte bara omfattandeDet redovisningskrav medsystemetnya
avseende på verksamheten vid universitet och högskolor. ekono-Den
miska redovisningen skall också, liksom för andra statliga myndig-nu
heter, utfonnas på liknar vad gäller för företagen.sättett som mer som

innebär bland redovisningenDet tydligare bildannat att ger en av myn-
digheternas förmögenhetsställning utifrån sedvanlig balansräkning.en

förefaller detDäremot svårt den reguljära redovisningen utläsa vadatt ur
till exempel olika utbildningar faktiskt kostar. Vill det-veta t.ex.man
för jämförelser mellan lärosätena eller för prislappar-göraatt överatt se

måste särskilda undersökningar.görana man-
Några universitet högskoloroch har det gäller den ekonomiskanär

redovisningen inte klarat krav fåttRRV:s s.k. revisionsbe-utan oren
rättelse.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar i sig ingen nyhet.är
Universitet och högskolor har successivt tagit fram alltmer genomarbe-

UHÄtade och påkostade dokument detta slag. gjorde samlade verk-av
samhetsberättelser för alla universitet och högskolor, uppgiften som



Kapitel 3 69SOU 1996:21

sedan och Högskoleverket.VHSövertogs av nu
Dokumenten har sannolikt kunnat förbättras Fortfarandeåren.över

det dock skillnader i utformningen, vilket direkta jämförelserär gör att
mellan lärosätena eller samlade bedömningar inte till alla delar kan
göras.

Mycket det angivits syften universitets-med 1993 årsav som som
och högskolereform kvantiñerbart. gäller mångfalden iDetär t.ex.
utbildningutbudet, anpassningen studentefterfrågantill och effektiviteten
i resursutnyttjandet. det, kan har statsmakterna inte krävtTrots noteras,

Årsredo-in någon direkt belysning utvecklingen i dessa avseenden.av
visningarna i regel inte heller relaterade till interna måldokument.är

Resursanvändningen3

Sedan mitten 1970-talet har universitet och högskolor själva avgjortav
för vilka slag anslagen skall användas. Dessförinnanav resurser angav
statsmakterna hur mycket skulle användas till löner och hur mycketsom
till andra driftkostnader, med rad underuppdelningar och öronmärk-en
ningar. Besluten i dessa frågor normalt också decentraliserade långtär

i organisationen.ner
Undantag har fram till gällt för professurer,1993 inrättatssom av

statsmakterna, och lokalkostnader, för vilka särskild beslutsordningen
Ävengällt. dessa undantag upphävda. Universitet och högskolorär nu

inrättar och tillsätter tjänster professor. vilkenI ut-numera som- -
sträckning detta utnyttjas behandlas under avsnittet Forskning och for-
skarutbildning. budgetåretFr.o.m. 1994/95 förfogar universitet och
högskolor också själva medlen för lokalkostnader.över

Lokalkostnader

Lokalkostnadema för del de samlade kostnaderna ochstorsvarar en av
har hittills varit "fri resurs för institutionensåväl universitetet/-en som
högskolan i den bemärkelsen där inte behövt prioritera dessaatt man
kostnader andra. blir i det perspektivetDet intressant hur denmot att se

lokala beslutanderätten kommer utnyttjas, den blir reell,närattnya
vilket den kan bli först de direkt verksamhetsansvariga fårsägas när
möjlighet olika varandra.vägaatt motresurser

Universitet och högskolor har i regel inte fört friheten för-ännu att
Ävenfoga lokalkostnadmedlen fullt vidare i sinöver organisation.ut ner

lokalkostnadema redovisningsmässigt kan utlagda på olikaom vara
verksamheter och delar organisationen har det inledningsvis varitav
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universitetet/högskolan centralt för lokalerna.ansvaratsom
Planering förberedelseroch dockpågår för reell decentraliseringen

inom universiteten/högskoloma också besluten frågor,i dessa iblandav
efter kortare eller längre övergångsperiod med successiva förändring-en

Decentraliseringen förefaller bli begränsad till huvudsakligenattar. avse
omfattningen lokalerna, inte belägenheten dem, i varje fall inte iav av
form möjlighet flytta från campus. fakultetsnämnd/ins-Enatt utav
titution kan således få besluta minska sina lokaler och användaatt peng-

till och vice kan inte besluta flytta sinannat attarna versa, men man
verksamhet till helt andra lokaler utanför universitets/högskoleområdet.

Vid RUT-93 intervjuer nämndes bland den snabbaannat att:s anpass-
ningen resurstilldelningen till studenterna och deras aktiviteter kanav
bli problematisk med avseende på lokalkostnadema, långvarigaärsom
åtaganden. studerandeFör inom vissa konstnärliga områdent.ex. är
hyrespengen 100 000 kronor student och år. Förändringaränmer per
slår då väldigt hårt. Detta bör dock i perspektiv de ofta änses av mer
långsiktiga bindningama i personal. Den synpunkten framfördes också

för mycket lokalkostnadema innefattas i prislappama för grundut-att av
bildningen. Vid universiteten och högskolorna fakultetsorganisationmed
borde ha lagts på fakultetsanslagen.mer
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Forskning4 och forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning har endast i begränsad utsträckning
berörts de institutionellt-organisatoriska delarna universi-änannatav av

och högskolereforrnen. redovisningRUT 93:5 därför härtets- görs mer
kortfattat och översiktligt.

4.1 Utformningen systemetav

och högskolorUniversitet med fakultetsorganisation

den statliga budget- ochI styrñlosofin ligger statsmakterna iattnya
stället för föreskrifter för verksamheten skall mål ochatt sättage upp
beställa vissa prestationer och frånresultat myndigheterna. reglerings-I
breven för budgetåren 1993/94 och 1994/95 följande för forsk-angavs
ning och forskarutbildning:

Universitet och högskolor skall bedriva effektiv verksamhet på hög
internationell nivå.

gUniversitet och högskolor skall, med beaktande förutsättningarnaav
inom varje fakultetsområde motsv.

öka antalet doktorsexamina-
öka andelen disputerade lärare-
öka omfattningen finansierad verksamhetexterntav-
förbättra informationen forskning och forskningsresultat bidraom-
till antalet artiklar svenska forskare publicerade i intemationel-att av

vetenskapliga tidskrifter ökar
vidga det internationella forskningssamarbetet.-

Inför budgetåret 1995/96 utökades den sista punkten med särskilt
utnyttja de möjligheter deltagandet i forsknings-EU:sattgenom som

erbjuder.program
Enligt förordningen redovisning studier vid universitetom av m.m.

högskoloroch SFS 1993:1153 skall universitetens och högskolornas
resultatredovisning omfatta bl.a. följande uppgifter: antal nyantagna
doktorander, hur del examensfordringama doktoranderna harstor av som
klarat avlagda examina doktorandemas studiefmansiering. Församtav,
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forskningsvolymen uttryckt i antalforskning skall redovisas personår.
kap. och4 3 4 §§

i principMål och resultatkrav den angivna innebörden måste ock-av
ha gällt tidigare, då inte formellt skrevs i reglerings-så deäven om

eller mindre underförstådda. Naturligtvisbreven villeutan var mer
statsmakterna också före universitet och högskolor skulle1993 att
examinera många doktorer möjligt, ha så kvalificerade lärareså som

forskning internationell nivå Självamöjligt, ha på hög detetc.som en
möjligen innebärafaktum detta fästs kan dock visspräntatt en

skärpning.
Formellt har universitet och högskolor, vilket planerings- ochoavsett

anslagssystem gällt, haft frihet i fråga inriktning, upplägg-storsom om
genomförande inom området forskningning och verksamhet ochav

forskarutbildning. det naturligtvis funnits rad hinderpraktiken harI en
för den totala friheten. minst har tillgången till eller bristen påInte - -

Anslagstilldelningen har varit ochoch detsätter gränser. ärsattresurser
viktigaste styrmedlet inom forskning och forskarutbildning.

fråga forskarutbildningen har inga föreskrifter givits hurI om om
examineras. Omkring dockmånga skall eller år 1990antas angavssom

frammålet examinationen inom forskarutbildningen skulle fördubblasatt
till Antalet årligen avlagda doktorsexamina då cirkaår 2000. ettvar

fördubbling innebär alltså cirka examina år vidtvåEn tusentusen. per
sekelskiftet.

Anslagsstrukturen för forskning och forskarutbildning har ändrats i
anslutning till universitets- och högskolerefonnen, innebär i sakmen
fortfarande, det enskilda universitetets eller högskolans perspek-sett ur
tiv, såväl de för forskning och forskarutbildningtotalaatt resurserna

fördelningen dessa mellan fakultetsområden givnaärsom av genom
beslut statsmakterna.av

Varje universitet/högskola får anslag till forskning ochettnumera
forskarutbildning med anslagsposter för och fakultetsom-vart ett av
rådena. Tidigare anvisades anslag till varje fakultetsområde medett
anslagsposter för och de berörda lärosätena. Eftersom det ärvart ett av
riksdagen beslutar anslagen och regeringen anslagspostemasom om om
innebär detta, strikt fomiellt, riksdagen för beslutenatt numera svarar

forskningsresursemas lokalisering regeringen föroch beslutenom om
fördelningen mellan olika forskningsområden. i propositionemaRedan

dock hur fakultetsfördelningen tänkt. ligger således impli-Denäranges
icit riksdagsbeslutet. Med hänsyn till den lokala planeringen detär

också nödvändigt infonnation fakultetsfördelningen redan iatt om ges
budgetpropositionen inte förstmotsv. och i regleringsbrevet.

Fakultetsanslagen och fakultetsorganisationen i regelär gemensamma
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för dels det universitet, dit fakultetsnämnden knuten,flera lärosäten, är
dels eller flera mindre och medelstora högskolor. mindre ochDeen

högskolorna skall framför allt ha tillgång till del demedelstora en av
in-s.k. rörliga syfte forskningsmöjligheterär attresurserna vars ge

lektorstjänst.nehavare av
Statsmaktemas fakultetsfördelning inte helt bindande. Universitetär

får omfördelningar mellan anslagspostema till deoch högskolor göra
motsvarande och dessaolika fakultetsområdena tre procent av var en av

hela anslags-kan förefalla blygsamt,Detta tre procentposter. men av
det belopp i realitetenkan betydande del ärposten somvara en av

enskilt budgetår.rörligt och påverkansbart ett
professor inrättasviktig förändring tjänsterEn är att som numera av

inte tidigare kräver beslutuniversitet och högskolor och stats-som
maktsnivå.

Även forskarutbildningen avgörande betydelse förför har resurserna
till viss, begränsad,verksamhetens omfattning och inriktning. förslagEtt

presenteradesresurstilldelning för forskarutbildningenresultatrelaterad
riksdagen,borgerliga regeringen och godkändes dåden av menav

föreslog iinte. socialdemokratiska regeringengenomfördes sedan Den
inte skulle införas, vilketbudgetproposition detta1995 års att system

sedan också blev riksdagens beslut.

medelstora högskolornamindre ochDe

forskning och forskarutbildning vid de mindre och medel-Frågan om
Successivt har förhögskolorna har diskuterats länge.stora resurserna

forskningsstödjande åtgärder, forskarut-olika närliggande ändamål -
högskolorforskningsanknytning vid dessabildning lärare, etc.av -

formfasta för forskning ibyggts de har inte fåttut, egna resursermen
till olika ändamålfakultetsanslag. Med tiden har beloppen dessaav

Åtminstone förfogarblivit betydande. vissa högskolorna övernuav
storleksordning debelopp för sådana ändamål motsvararav en som

universitet.belopp anvisas för vissa fakultetsområden vid ettsom
också beslutat efter bedömningRegeringen har Hög-att,numera av

högskolor.skoleverket, professurer skall kunna inrättas vid dessa
Fakultetsorganisationen omfattar också de mindre och medelstora

vid dessa högskolor ingår i fakultetema. vidhögskolorna. LärareLärare
rörligadessa högskolor tilldelas också medel för forskningstid de s.k.ur

inom fakultetsanslagen.resurserna
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Statsmaktema4.2 och forskningen vid
universitet och högskolor

Den-samordnade forskningspolitiken

politiska i Sverige har haft ambitioner föraDe aktivstora attorganen en
forskningspolitik. har bland kommit till uttryck iDetta tredjeannat vart
år återkommande forskningspolitiska propositioner. dessa har universi-I

och högskolornas behandlats tillsammans med inte baratetens resurser
forskningsrådens också för den statligt finansieradeutan resurserna
sektorsforskningen.

ordning för behandling budgetfrågorDen statsmaktsnivånya av
skall gälla fr.o.m. hösten förefaller leda såväl till1996 anslagenattsom

till forskning kommer behandlas i det reguljära budgetsammanhangetatt
både regeringskanslieti och i riksdagen till forskarutbildningattsom
och grundforskning grupperingen i utgiftsområden framförgenom- -
allt skall behandlas tillsammans med andra utbildningsdepartementala
frågor; inte tillsammans med sektorsforskning inom andra departement.

kan det inom den nuvarande finnsDet regeringen inte någotnoteras att
statsråd för samordning forskningspolitiken.är utsett attsom ansvara av

Uppdelningen grundläggande högskoleutbildning -forskning och
forskarutbildning

statliga forskningsinsatsemaDe anslagen till univer-största görs genom
sitet och högskolor. förefaller förDet svårt statsmakterna hävdaattvara

de bedriver forskningspolitik omfattningen dessaatt om av resurser
skulle utanför deras kontroll. har dock varit och dis-Det är,vara av
kussionen döma, långt ifrån självklart universitets- och högskole-att att
anslagen uttryckligen skall behandlas i hur mycket skalltermer av som

till forskning respektive till utbildning. praktiken har emellertidI
uppdelningen universitetens och högskolornas mellan ut-av resurser
bildning forskning,och anslagsstrukturen, länge varit föremål föroavsett
politiska beslut.

högskolerefonnenFöre anvisades medel till universitet1977 och
högskolor under fakultetsvisa anslag: två anslag för varje fakultetsom-
råde till avlöningar till lärarpersonal och till driftkostnader. Detett ett-

inte uttryckligen hur mycket dessa anslag skulleangavs av som avse
grundläggande högskoleutbildning respektive forskning och forskarut-
bildning. samtidigtMen svarade regering och riksdag för rad besluten
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gällde verksamheten. regleringsbrev ingåendeI bestämmelsersom gavs
för hur anslagen skulle disponeras. Tjänster ilångt organisationenner
inrättades beslut statsmaktsnivå. Detaljerade föreskriftergenom angav
hur tjänsteinnehavamas arbetstid fördelasskulle på olika arbetsuppgifter.
Sammantaget innebar denna detaljerade reglering resurstilldelningenatt
till de olika verksamheterna och villkoren för dem i hög grad bestämdes

statsmakterna, anslagen inte uppdelade forskningpåävenav om var
respektive utbildning.

Från 1977/78 har anslagen varit uppdelade i anslag till grundläggan-
de utbildning forskningrespektive till och forskarutbildning.

uppdelningDenna har inte varit okontroversiell. sammanförandeEtt
anslagen till enda skulle innebäraemellertid basanslagen förett attav

forskning och forskarutbildning exempelvis inräknades kompo-som en
i ersättningsbeloppen för den grundläggande högskoleutbildningen.nent

Därmed skulle universitets- och högskolestyrelsema de resursmässi-göra
avvägningar ligger på statsmakterna.ga som nu

dagensI viktig skillnad tidigare inrättandetärsystem gentemot atten
professurer i princip fråga för lokala beslut. Inrättandetärav nu en av

professurer centralt instrument för åstadkomma såväl breddär ett att
specialisering inom basorganisationen och förämnenaattsom genom-

professurema oftast forskarutbildningsämnenblir för byggaatt upp en-
forskarutbildningsorganisation. Tidigare innebar således dessasystem att
för verksamheten mycket centrala frågor statsmaktemas beslut.var

Fakultetsindelningen

Statsmaktemas övergripande prioriteringar för forskarutbildningen och
forskningen vid universitet och högskolor mellan fakultetsom-görs nu
rådena. sedanDenna lång tid etablerade indelning den vetenskapligaav
verksamheten indelningsgrund inte bara för de forskningspolitiskaär
besluten också för den lokala organisationen.utan

Fakultetsuppdelningen innebär det för medelsanvisningen tillatt
universiteten används preciserad fördelning för forsknings-änen mer
rådsorganisationen.

Har då de politiska avvägningama verkligen gjorts i forsk-termer av
nings/fakultetsområden förefaller,Det i de olika forsknings-texternaav
propositionema döma, allt ha varit lättare för politikernaatt trots att
tänka i olika resursslag. Förslagen har ofta haft formentermer av av
fler forskarassistenttjänster 9397 till lektorers forskning, "för-mer pengar,
stärkta basresurser 99 9,utbyggd studieñnansiering inom forskarutbild-

,
ningen Besluten till de olika fakultetsområdena haretc. om resurser
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varit ställningstaganden i rad delfrågor detta slag. Avavsumman av en
uppdelning mellan fakul-anslagstekniska skäl har statsmakterna gjort en

andra led.tetsanslagen, detta har kommit Moti-ettmen snarare som
veringar i propositioner har i regel primärt relaterats till olika typer av

för politiskaresursinsatser. beslutsstrukturen utformatsTrots att att
avvägningar mellan de olika forskningsområdena, har diskussionen

egentligen inte förts isåledes dessa termer.

Statsmakternas fakultetsanslagenstyrning av

finnsUnder fakultetsanslagen till forskning och forskarutbildning i
regleringsbreven fortfarande rad direkta öronmärkningar gammalten av
slag, direkta beloppsangivelser för olika ändamål. viktigastedvs. Den är
öronmärkningama för studiefinansiering inom forskarutbildning. deAv

cirkasamlade fakultetsanslagen medlen för studiefinansieringentar
femton andelen varierar väsentligt mellan de olikaprocent, en-men
heterna och mellan fakultetsområdena.

periodenDärtill fanns i regleringsbreven för alla underårentre
1993/94 1995/96 antal andra avseende medlenöronmärkningarett stort-
till forskning och forskarutbildning. Många dessa innebar verkställan-av
de statsmaktsbeslut i samband med den forskningsproposi-senasteav
tionen.

Fakultetsanslagen också i realiteten för lång tid framåt intecknadeär
till följd tidigare beslut statsmakterna. Framför allt innebär deav av
ordinarie professurema omfattande och långsiktiga bindningar. Det

beslutet i det gamla regeringen vilka tjänstersenaste systemet av om-
professor skulle finnas inrättade vid universitet och högskolorsom som

cirka tjänster. Med genomsnittlig1 600 lågt räknad kost-upptar en - -
nad tjänst miljon kronor för innebärlön och andra kostnaderper av en
det cirka miljarder1,6 kronor fakultetsanslagen styrda dessaäratt av av
tjänster. Det tredjedel de samlade fakultetsanslagen.är änmer en av

Sammantaget således hälften fakultetsanslagens närmarestyrs runt av
användning direkt eller indirekt statsmaktemas beslut. därtillOmav man
beaktar den andel anslagen förför lokalkostnader ochavsättsav som

ändamål administration och bibliotek återstårgemensamma som m.m.
for fakultetsnämndemas årliga budgetbeslut knappast med fjärde-än en

Ävendel anslagen. denna del ofta relativt bunden i kortareär ettav
perspektiv.
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ochverksamhet, budgetFörändringar i4.3

resursanvändning

Verksamheten4.3 1
.

högskolor forskningsinstitutochUniversitet som

Tankenfinns knappast i Sverige.Fristående forskningsinstitut är att
verksamhetskall inte bara för sinuniversitet och högskolor egensvara

myndig-finansieras andra statligautföra forskningocksåutan avsom
heter eller näringslivet.av

högskolor tillförs omfattandevid universitet ochForskningen resurser
omfatt-påverkar verksamhetensvia finansiärer. inte baraDessaexterna

varierande grad indirekthar också ining och inriktning direkt. De
högskolornasuniversitetens ochinflytande fördelningen egna me-av

änsteorganisa-Därtill påverkasdel för forskning och forskarutbildning.
forskningsfinansiärertionen arbetsvillkoren för lärarna.och Stora som

särskildforskningsstiftelsema ställer också krav påde nyinrättadet.ex.
ledningsfunktioner för den verksamhetutfonnning organisation ochav

de stödjer.som
för i från lärosä-högskolor kan bilda bolagUniversitet och attnu en

forskning uppdrag.fristående juridisk bedriva på externatet person
Även deli och för sig inte infördesdessa möjligheter som en avom
universitets- högskolereforrnen, ligger de i linje med intentionernaoch

Bolagsbildningen ökar,i denna och tillkom samtidigt med reformen.
betydandebolagen inte för någon kvantitativtännu settmen svarar

verksamhet.
samlade statliga forskningsfinan-särskild utredning behandlar denEn

med den omfattandesieringen i Sverige. Frågor hänger sammansom
universitet och högskolorextemfmansieringen verksamhet vid ärav

primärt fråga för denna utredning. kan dock konstateraRUT-93 atten
verksamhet,universitet och högskolor belastas med allt omfattandemer

motstridande krav.ställer och inte sällanstorasom

Forskarutbildningen

verksamheten inom forskning och forskarutbildning i ständigAtt är
utveckling, vilka planerings- och statsmakterna väljoavsett styrsystem er

använda, kan exemplifieras med utvecklingen antalet forskarut-att av
bildningsämnen.
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Med hjälp harSCB framRUT-93 tagit uppgifter utvecklingenav om
antalet forskarutbildningsämnen. Här visar sig mycket kraftigav en

ökning ha sedan 1970-talet. Under den periodägt SCB stude-rum som
1974/75-1994/95 har skilda planerings- och budgetsystemrat tre- -

tillämpats centralt för verksamheten vid universitet och högskolor.
Fömyelsen inom forskning och forskarutbildning, den kommer tillsom

iuttryck forskarutbildningsämnen, har fortgått oberoendenya av sys-
tem.

Läsåret 1974/75 bedrevs forskarutbildning i sammanlagt 342 ämnen.
Tjugo år läsåret 1994/95, antalet forskarutbildningsämnensenare, var
549, dvs. ökning med drygt 60 Kraftigast ökningen iprocent.en var
början 90-talet. Antalet ökar inom alla fakulteter,ämnen ökning-av men

inom samhällsvetenskaplig därär störst antalet forskarutbildnings-en
fördubblats, medicinsk ochämnen matematisk-naturvetenskapig fakul-

särklassI flest forskarutbildningsämnen cirka finnstet. 200 inom
teknisk fakultet.

Årligen ungefär 2 500 studerande till forskarutbildningen.antas Med
vissa variationer har antalet varit i detsamma under destort sett senaste
tjugo åren. Antalet ökar något kommer fram till mittennär 90-man av
talet.

Antalet avlagda doktorsexamina och licentiatexamina ökar successivt,
vilket i överensstämmelse med måletär under 1990-talet fördubblaatt
examinationen inom forskarutbildningen.

Antalet forskarstuderande vid de mindre och medelstora högskolorna
ökar och uppgick läsåret 1993/94 till omkring 600. Nära 70 procent av
dessa lärare vid högskolorna ägnade del sin arbetstidvar som en av

forskarutbildningen. flestaDe studerar inom det samhällsveten-egen
skapliga området.

Den ökade intagningen till den grundläggande högskoleutbildningen
har inneburit doktorander i ökad utsträckning används i undervisningatt
och examination, vilket kan komma få negativa konsekvenser föratt
effektiviteten i forskarutbildningen. Naturligtvis kan det inte heller vara
bra för grundutbildningen med alltför oerfama lärare.

I 1992/93:1 s. 62 framhölls det inte uttryckligenattprop. ärsom
reglerat står det varje universitet och högskola fritt besluta själv.att om
Principen, allt inte uttryckligen förbjudetatt är tillåtet, harärsom ut-
nyttjats i varje fall med avseende forskarutbildningen. Vid univer-ett
sitet har tagit fasta det inte förbjudetatt är dokto-avstängaattman
rander inte ha tillfredsställande studieaktivitet och resultat.som anses
Protester detta beslut har dock framförts. Fråganmot föremål förär nu
rättslig prövning.
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resursanvändningBudget och4.3.2

på lokal nivåbudgetering tillämpatsresultatrelateradParadoxalt harnog
statsmak-fakultetsanslagen långt innandelarför eller mindrestörre av

grundutbildningen,budgeteringsteknik förbörjade använda sådanterna
praxis.motsvarande lokalfunnitstidigare inte någondär det däremot

fakultetsanslagen har iprestationsrelaterade fördelningenDen av
ellerofta ocksåstudiefmansieringsmedlen,regel gällt störreenmen
dentillämparövrigt. något hållmedlen i Påmindre del man nuav

för den förra regeringen,fördelningsmodell framtogs sommensom
statsmaktsnivå.för fördelningratats

lokalt beslutainförde möjlighettidigare regeringenDen att omen
möjlighetforskarutbildningen.examenspremie i Dennanågon form av

förefaller utnyttjas begränsat.ytterst
fakultetema påomfördelningen mellanformellt tillåtnaDen tre

utnyttjats maxi-vitt kan bedömas intehar såanslagspostemaprocent av
gjortsomfördelningareller högskola.malt universitet Denågot som

från ändamål tillöverföringarhaft formen direktahar normalt inte ettav
till eller flerabelopphar i stället varitTekniken sättaattett annat. enav
håll harPå någotför fördelning fakultetsgränsema.överpotter en pro-

varit mindre be-till detta, vanligare haranslagspostema tagitscent av
lopp.

Redovisning

Ända grundläggande högskoleut-skilda anslag förmedsedan systemet
infördes för tjugo åroch forskarutbildningbildning respektive forskning

detta.redovisningsmässiga aspektendensedan har kritik riktats mot av
helhetändamål i sinfakultetsanslagendelarStora somavserav

således inte börforskarutbildning ochhänför sig till forskning och
studiefmansieringengällerföranleda redovisningsproblem. Detnågra

lektorers forskninginom forskarutbildningen, m.m.
såväl inomkan användasAnslagen bekostar också resurser, som

grundutbildningen. vilkeninom Iforskning/forskarutbildning ut-som
utnyttjas för olika verksamheterskallsträckning dessa avgörsresurser

inte dessa beslutbudgetering och planering ochi samband med om
grundskall detta ligga tilloch planeringsansvariga,ändras de budget-av

förefaller uppståredovisningen. Problemför verksamheten och genom
betraktar planering och budgete-institutionerna inte alltidinomatt man

i verksamheten och ibeslut, skall avspeglasring bindande somsom
verk-ställetarbetsuppgifterna för de enskilda lärarna. I attmenar man
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samheten bör kunna utformas eller mindre oberoende fördel-mer av
ningar i budget och andra beslut, bara räcker totalt. Då uppfat-pengarna

redovisningen den faktiska resursanvändningentas problematisk:av som
dels skulle den, för bli korrekt, kräva särskilt rapporteringssystem,att ett
dels riskerar den inte med anslagen till olikaatt stämma ändamål.

Vid RUT-93:s intervjuer problemen med få helttogs attupp en
rättvisande redovisning kostnadsfördelningen mellan grundutbildningav
och forskning/forskarutbildning. Några systematiska fel ansågsstörre,
dock i regel inte föreligga. Det nämndes strävanatt att engagera pro-
fessorema i grundutbildningen skulle kunna innebära vissen resurs-
överföring från forskning till utbildning, eftersom professorema normalt
budgeteras under fakultetsanslagen och deras undervisningsinsater inte
alltid kompenseras budgetmässigt.

Till saken hör universitetens och högskolornas redovisningatt ofta
inte heller fungerar tillfredsställande, det gäller hålla inär kost-att sär
naderna for finansierad verksamhet. frånKravenexternt finans-externa
iärer kommer sannolikt öka i detta avseende. Som i detatt nämnts
föregående det också svårt direkt redovisningenär få fram kost-att ur
naderna för olika delar grundutbildningen. finnsDet således fleraav
skäl den ekonomiska redovisningenöver utifrånatt såväl universite-se

och högskolornas omvärldens informationsbehov.tens egna som

Resursanvändning

professurerNya

Rätten inrätta professurer har hittills utnyttjats relativtatt nya sparsamt.
Resursläget naturligtvis viktig faktorär här. Antalet professureren
ökade budgetåret 1993/94 med 2 45 tjänster jämfört med åretprocent
före. Uppsala Universitet svarade för hälften ökningen. Elvaänmer av

de professurema inrättades för verksamhet vid någon de min-av ny av
dre och medelstora högskolorna.

Befordran till biträdande professor

Högskoleförordningen kap.4 17 § möjlighet befordra lektorer:attger
Den i tjänst lektor visat särskild skicklighet får högskolan,som som av
inom för sin lektorstjänst, ställning biträdande profes-ramen ges som

Ävensor. denna möjlighet har utnyttjats såväl vid univer-sparsamtnya
siteten vid de mindre och medelstora högskolorna.som

Varje universitet och högskola har regler för vad krävsegna som av
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lektom skall haGenerellt torde gällabiträdande professor. att enen
kriteriumdocentnivån. Ettkompetens långtvetenskaplig äröver annat

andra kriterier.Därtill finns ocksåpedagogisk skicklighet.ofta särskild
fall hederstitel.professor i de flestabiträdandeBenämningen är renen

tjänsteorganisatoriska förändringarAndra

har lett till vissatjänsteorganisatoriska frågoriökade frihetenDen
postdoktoralatidsbegränsadei formnykonstruktioner,lokala t.ex. av

forskartjänster.

näringslivetmedSamverkan4.4

utvecklahögskolereformenuniversitets- ochdel iviktigEn attvar
innefattandeuppgift bl.a.högskolornas s.k. tredjeochuniversitetens

inrättatregeringen 1994Bland harnäringslivet.samverkan med annat
ocheffektiviserai syftesju högskoleorterTeknikbrostiftelser på att
tilluniversitetenforskningsresultat frånöverföringenstimulera m.m.av

förantal holding-bolagbildatshar detnäringslivet. Härutöver attett
inomforskningsprojektkommersialiseratjänsteproduktionbedriva samt

förstärkaolikauttalade sig förRegeringen sätthögskolans attram.
teknik-medverka vidförhögskolornas intresseochuniversitetens att

exploatering forskarnastilloch bidranäringslivetöverföring till att av
1970-taletshögskolor sedanochflera universitetLokalt harresultat.

syfte.kontaktsekretariat inrättade i dettahaft särskildabörjan
Managing Director Stuart Bos-har Deputyuppdrag RUT-93På av

jämförtSverige ochsamverkan idennaSalford University, belystworth,
Storbritannien.främst Dennafunktioner i utvär-motsvarandeden med

framtida utvecklingenför denkritiska frågorvisar raddering aven
Framföralltnäringslivet.medkontakteroch högskolornasuniversitetens

forskare inomlärare ochförhållandetBosworth detuppmärksammar att
för arbetstagaresgälleri den lagundantagnahögskolan är upp-som

gjordasina i tjänstenexploaterafullhar såledesfinningar. De rätt att
såsom arbets-eller högskolanfrån universitetethinderuppfinningar utan

högskolansin grund i pålärarundantag hargivare. s.k.Detta somsynen
inbegripen i kommer-överhuvudtagetorganisation. skulle inteDen vara

och statsmaktemashar förändratsdennasiell verksamhet. Om synnu
önskar sigden,högskoleledningamaförväntningar på är att mannumera

incitamentsstrukturenfrågor, måstei dessastörreett nogengagemang
Bosworthändras härvidlag.lagstiftningenoch eventuellt attäven anser
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statsmaktemas riktlinjer till universitet och högskolor bör förtydligas
liksom universitets- och högskoleförbundet har viktigatt uppgiften

bl.a.inom detta område initiativ till handbok medatt tagenom en
rekommendationer för hur dessa frågor bör hanteras. Universitets- och
högskoleledningama borde, enligt studien, forstörreta ett attansvar
bl.a. utveckla de lokala regelsystemen för avtal, kontrakt, patenträttig-
heter Resultatet studien i sin helhet redovisas i RUT-93zsm.m. av
Arbetsrapport 6 University-Industry Relationships.nr
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och lärarnasstudenternas5 Ur

perspektiv

ochstyrelsesinutåthögskola måuniversitet ellerEtt representeras aven
elleruniversitetetoch studenternadet lärarnarektor, utgörär sommen

och forsk-utbildningarbete inomcentrala derashögskolan och det är
ning.

förinneburithögskolereformuniversitets- ochVad har då 1993 års
finns vidstudenteroch de cirka 260 000lärarede 15 000än sommer

och högskolorsvenska universitet

Studenterna5.1

universi-upplysningenpreciseringarDen attnärmareutan engessom
skulleöka frihetenhand syftar tillhögskolerefonn i förstaoch atttets-

detgällde studenternaökade frihetenförmoda densannolikt attatt -
vill studera.och hurvälja vad,ökad frihethandlade näratt manvar,om

för universite-frihetemellertid i första handökade frihetenDen envar
utbildningen.organiserahögskolornaoch attten

årsled i 1993samtidigt viktigtstudentinflytandetökaAtt ettvar
grundvariationer:högskolerefonn. hade tvåTematuniversitets- och

önskemål ochutifrån studenternasskulle utformasUtbildningsutbudet-
efterfrågan.

fördet möjligtskulleresurstilldelningssystemetStudentpengen i göra-
studen-enskildaskulle deföttema, vilketrösta medstudenterna att ge

detkunnaskulledirekt inflytande. Detta ersättat.o.m.ettterna mer
obligatoriskakollektivt detinflytandet för studenternaformaliserade -

avskaffas.skulle kunnai studentkårmedlemskapet
situation i detfrågorna studenternasdiskuteratharRUT-93 nyaom

för studenternamed företrädarevid seminariumbland ettannatsystemet
flertalet lärosäten.vid
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Studenterna och utbildningsutbudet

RUT-93 har tidigare i betänkandet behandlat utbildningsutbudets an-
passning till studentefterfrågan och kunnat konstatera någraatt mer
väsentliga anpassningar inte ägt rum.

Variationema har i viss mån ökat det gäller specialinriktningarnär
och profileringar olika utbildningar och framför allt, delvisav samman-
hängande därmed, det gäller behörighets-när och urvalsregler. De nya
tillträdesreglema har blivit synnerligen mångfasetterade, vilket inte bara
har gjort svåröverskådli också,systemet preciseringenutanmer genom
och Variationema i tillträdeskraven, kan ha minskat de faktiska valmöj-
lighetema för många studenter. Skilda, eller mindre starkt profilera-mer
de, utbildningsinriktningar olikapå det också svårare förorter gör
studenterna byta studieort under studietiden.att

Vid RUT-93:s studentseminarium ifrågasattes inte decentralise-om
ringen förgått långt och därigenom skillnaderna mellan utbildningar
med syfte olika blivit alltför baraInte för-ortersamma stora.men
svåras tillgodoräknande utbildning genomförts på olika ochorterav som
därmed byte studieort under utbildningstiden. Variationema kanav vara
så de blir problematiska också för kommandestora att arbetsgivare. Som

exempel nämndes lärarutbildningen, därett skillnaderna i uppläggning
inte ansågs rimliga. Beroende på vid vilket lärosäte utbildningenvara
bedrivs kan den, enligt studenternas uppgifter, innehålla allt mellan åtta
och trettio i pedagogik. Utbildningenpoäng bedrivs såväl i form av
sammanhållna lärarprogram i form fristående kurser avslutadesom av
med års särskild lärarutbildning. Olika betygsskalorett används vid de
olika lärosätena. Hur skall arbetsgivaren kunna bedöma allt detta, var
den retoriska frågan från studenterna.

Studenterna deltog i RUT-93:s seminarium befarade arbets-som att
marknadssituationen och den konkurrensen jobben kommerstora attom

magisterexamengöra till den reguljära Rimligheten dettaexamen. av
ville definitivt ifrågasätta. Både samhället och individerna riskerarman

kostnader för vad i realiteten kanstora överutbildning. Möjlig-som vara
heterna kvaliteten,att magisterutbildningengarantera även blirom en
massutbildning, ifrågasattes också.

förändringEn med klara konsekvenser för de enskilda studenterna är
den ökade omfattningen Ävenstudier utanför linjer ochav program. om
studenterna ofta har vissa garantier få fortsatta inledda studieratt i ett

på ochB- C-nivå,ämne löper de risker inte kunnastora genomföraatt
kontinuerlig studiegång och få rimlig och önskadpkombinationen en av

kurser. Någon form platsgaranti borde Lösningar måste finnasav ges.
de konflikter mellan programstuderande och kursstuderande, som en
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innebära.skulle kunnaeventuelltsådan
i diskussionenframförtsutbildningskvaliteteten,förfarhågorDe som

studentperspektiv. Deoroandegivetvisrefomien, måste urvaraom
fårdesäkra påsjälvfalletvillochochmycket tid attvarasatsar pengar

utbildningarnainte medräckerutbildning. Det atttänkbara att vetabästa
till-knappastdetenskildedenefterhand. Förutvärderas i ärkanske

utbildningenhurutbildning fågenomgångenefterfredsställande vetaatt
måstekvalitetskontrolleninternalöpande,kvalitetsmässi Denbedöms gt.

studen-såväl hosutbildningenförtroende fördärmed skapaochfungera
arbetsmarknaden.påterna som

beslutsorganisationenochStudenterna

i beslu-medverkanformellastudenternasgällerför lärarnaLiksom att
densammai huvudsakhögskolorochuniversitet ärinomtande organ

och harstyrelsearbetetideltarreform. Studenternaföre 1993 årssom
ibeslutaralla övrigarepresenterade idärtill rätt att somorganvara

fakultetsnämndframför alltinnebärutbildningen. Detfrågor om
institutionsstyrelse.ochmotsv.

antal be-detpekat påstudenternaintervjuer harRUT-93:s storaI
medsambandeller iinrättats,redande permanent re-merorgan som
också ideltafår studentrepresentanterNormaltformgenomförandet.

ansvarsför-oklaralltid. uppleverinte Manuppenbarligendessa, enmen
följakan ha svårtochinom lärosätenaolikadelning mellan attorgan

Till den,önskvärt.bedömeri alltaktivt deltaoch mansomsom man
oftaandra aktörerocksåbidrar ärsituationenförvirradeuppfattar, att

besluts-frågaskall gälla ivadpåstudenternalika osäkra omsomsom
fattandet.

önskemål läro-framfördesstudentseminarietnämndaVid det attom
istuderanderepresentantemautbildningförskullesätena avansvara

sinbehövakanockså kåremapåpekades överolika Det att seorgan.
organisation.egen

inflytandestudenternasenskildaDe

studentföreträdare dedeochStudentkårernaKârobligatoriet blev kvar.
inflytande verksam-för studenternasfortfarande kanalen överärutser

och högskolor.universitetvidheten
intestudentligga i dentänktinflytande,Det att att varsomsom var

istudentpeng,med sinkunna flytta någon ärnöjd skulle annanstans
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realiteten inte mycket förefaller,Det förvärt. det första, ha blivit svårare
för studenterna byta studieort. finnsDet inteatt plats för sådana som
kommer utifrån och vill börja eller mindre långt på studie-mer en
gång. harDet också blivit svårare få tillgodoräkna frånatt studierpoäng

Och, för det andra, innebärort. den väldiga efterfråganen annan
högskoleutbildning det lärosäte eventuelltatt skulle drabbassom av
flyttningar har goda möjligheter fylla på med studenter.att nya

Decentraliseringen beslut från nationell till lokalnivå innebarav att
flera frågor direkt berör studenten inte längre fanns reglerade. Frånsom
studenterna har det framförts de enskilda högskolorna brustitatt i att

lokala regelverk ersättning.anta För studenterna har detta blivitsom ett
problem då godtycklighetenstort har ökat då det har uppkommit olika

praxis inom högskola.samma

5.2 Lärarna

1993 års universitets- och högskolerefonn hade inga uttryckliga mål
med avseende på lärarnas sig arbetsvillkor och anställningsför-vare
hållanden eller ställning i organisationen.

Lärarna och beslutsorganisationen

Lärarnas och möjligheterrätt företräddaatt och med-som grupp vara
verka i olika inom universitetet eller högskolan i huvudsakärorgan
oförändrade jämfört med vad gällde före 1993. Företrädare försom
lärarna deltar i styrelsearbetet. Flertalet ledamöterna i fakultetsnämn-av
dema skall hämtas bland lärarna vid berört lärosäte. Motsvarande gäller
för institutionsstyrelser eller andra icke föreskrivna ledningsorgan som
inrättas.

Den traditionella för universitetsläramarätten sina "förmän,att utse
dekaner och prefekter, förändrades refonnen. Dekanema valdesgenom
tidigare respektive fakultet. De rektor.utses Det sker dockav nu av
efter förslag från berörda lärargrupper. frågaI prefektema finnsom nu
inga föreskrifter alls, eftersom någon reglering institutionsnivån inteav
längre förekommer. Tidigare fanns föreskriven förslagsrätt för denen
berörda institutionen. Som påpekats tidigare förefaller dekaner och
prefekter tidigareän upplevaän sina roller konfliktfyllda.mer Desom
slits mellan lojalitet med de kolleger föreslagit dem och lojalitetsom
med den universitetsledning dem.utsettsom

Systemet med kollegiala val måste bland i perspektivannatses av
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universi-vidarbetsledningssituationenalltframförarbetssituationen och
för densjälvahar när-ochförr Lärarnaoch högskolor ansvarettet nu.

arbetsuppgifter. Tidiga-sinagenomförandetuppläggningen och avmare
skyldigheterlärarnasregleringdetaljerad centralrelativt avre gav en

för verk-deutbildningenplaneringbeslutadcentraltoch ramaraven
direktochprioriteringarlokalaskulle krävtsvilkasamheten för annars

uppgifter-decentraliserats,beslutradSuccessivt hararbetsledning. ennu
arbets-tydligareförändrats ochstarktorganisationenden lokalaförna

högskolor.ochvid universitetledningsroller skapats
i övrigtarbetsmarknadenchefvälja sinanställda fårde ärAtt en

Förändring-rättighet.obefintlig,i detinteovanlig, för närmastesägaatt
i måttokan såhögskolereformenochuniversitets-medsambandien

in-förändringenvad månnonnalisering. Isägas steg motett envara
bedöma.svårtuniversitetsläramaförreell förlust ärnebär atten

Tjänsteorganisationen

universitetvidlärartjänstemabestämmelserHögskoleförordningens om
reform.årssamband med 1993ioförändradelämnadeshögskoloroch

för andragällervadjämfört medlärartjänstema,innebärDet att som
föreskrifteringåendeför relativtföremålfortfarandestatliga tjänster, är

lärartjänster,inrättandegällerFöreskrifternasida.statsmaktemasfrån av
tidsbegräns-tillmöjlighetertillsättning,befordringsgrunder,behörighet,

utförligaSärskiltinnehålltjänstgöringensanställningen,ning m.m.av
bl.a.finnslärartjänster. Härtillsättningenföreskrifterna rörär avsom

tjänsteförslagsnämnd.medordningföreskrifter om en
föreskrifterbyråkratiskaså skenbartparadoxaltförefallakanDet att

avskaffasintetjänstetillsättningochför tjänsterdetaljerade reglersom
föreskrifter,honnörsordet. Dessafrihetendäri reform är somen
kvalitetsprövninghårdinledandesyftar tillframför allt att garantera en
perspektiv deniemellertiduniversitetslärare, måsteblivande avsesav

harforskningtjänsterinnehavama attfrihetstora som avseravsom
förfogasjälvatjänst ocharbetsinnehållet i sinsjälva det närmareavgöra

arbetstid.sinöver
utformades den1980-taletmittenlärartjänstrefonnen iGenom av

generellhögskolelektorstjänsten,dominerande tjänstetypen, som en
före-och andraforskningundervisningför såvällärartjänst avsedd som

enskild tjänsti varjearbetsinnehålletuppgifter. Detkommande närmare
löpandedelsledigförklarandet,medsambandbestäms dels i genom-

beslutvissaellerinstitutioneninomarbetsfördelningsbeslut avgenom
sådan konstruk-forskningstid. Entilldelningfakultetsnämndema avom
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tion inte principiella grund för detaljerade centrala föreskrif-ger samma
de tjänster generellt har iter förväg forskningsut-ettsom garanteratsom

rymme.
Vid RUT-93zs intervjuer uttrycktes bland åsikten denannat att syn
universitet och högskolor, kommit till uttryck i universitets- ochsom

högskolereforrnen, borde leda till valet medarbetare blev heltatt av en
lokal fråga. I varje fall bland beslutsfattarna vid universitet och högsko-
lor finns visst intresse ytterligare Öka frihetenett detatt gällernär att
inrätta och tillsätta tjänster, bland för kunna få fler tidsbegrän-annat att
sade tjänster och lättare kunnna handplocka de bedömspersoner som
bäst för arbetsuppgifterna och i arbetsmiljön. Det naturligtvisärpassa
långtifrån säkert motsvarande intresse finns hos deatt anställda inom
universitet och högskolor och bland dem intresseradeärsom av an-
ställning där.

RUT-93 har erfarit särskild utredare kommer tillkallasatt föratten
organisationenöver lärartjänsteratt vid universitet och högskolorse av

och utgår från här berörda frågor behandlas i detatt sammanhanget.

Lärarnas arbete

Gruppen lärare vid universitet och högskolor och spännviddenär stor
mellan arbetsuppgifterna för enskilda individer kan betydande, ävenvara

grunduppgiftema desamma: utbildningär och forskning eller konst-om
närligt utvecklingsarbete.

avtalI undervisningstak för de olika lärartjänstema. Deanges är
fonnellt just tak och inte undervisningsskyldigheter.sett Det förefaller
dock skillnaden mellan dessa begrepp inte, i detännusom närmaste ett
decennium efter lärartjänstreforrnen, helt klar i den lokalaär tillämp-
ningen. äldreEtt frånutgårsynsätt, angivna timtal under-att ärsom
visningsskyldigheter, förefaller leva kvar sina håll.

Det resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleut-nya
bildningen har omvittnat medfört ökad uppmärksamhet undervisnings-
insatser. Detta uppfattas allmänt positivt. Det också ökad uppskatt-ger
ning och självkänsla de många lärare i övervägande utsträckningsom
arbetar inom den grundläggande högskoleutbildningen. Men samtidigt
ligger det i dels inslag övervakningsystemet större och kontroll, delsav

krav på mätbarastörre prestationer. denI studie lärarna och refor-av
RUT-93 låtit Arbetsrapportgöra Nr 7, redovisas bl.a.men, som att

på några håll uttrycker direkt den hårdaöver arbetssituationenman oro
i samband med kraven ökar. Man pekar detatt finns teckenatt
utbrändhet bland de anställda.
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områdende flestabli allt vanligare inomSuccessivt förefaller det att
i denutsträckning medverkariprofessorer någonalla lärare även --

arbetsinsatsemastuderarhögskoleutbildningen. Närgrundläggande man
ihågemellertid viktigt kommadetverksamhetsområdeninom olika är att

verksamheternadominerandeforskarutbildning deforskning och äratt
Sveri-högskolorna. Vidvid deuniversitet ochvid samtliga större t.ex.

forskningenKarolinska institutetLantbruksuniversitet och vid svararges
omslutningen. Huvud-ekonomiskafjärdedelar denför omkring tre av

då,således inom forskningen. Detarbetsuppgifterna finns ärdelen av
därmedprofessionella kraven och denhögaockså till demed hänsyn

onaturligt vissa lärargrupperspecialiseringen, intesammanhängade att
forskarutbildning.forskning ochinomhuvudsakligen arbetar

ökadkrav påligger inbyggtoch budgetsystemetdet planerings-I nya
medmed detta liksomoch resultat. Arbetetverksamhetrapportering av

institutionsnivå,arbetsuppgifter ligger i mycketadministrativamånga
har lettbegränsade. Dettaadministrativadär de särskilda ärresurserna

uppgifter dettafår förökad utsträckninglärare itill mångaatt avsvara
självfalletadministration kanplanering ochuppgifter inomslag. Vissa

administrati-forskning. Andrautbildning ocharbetet medled ises som
såväl dåligdet innebärsådant slagarbetsuppgifter dockär ett attavva

professionalitetbristanderisk förhushållning med lärarresusema som
institutionens lärare.dem påi hanteringen läggaatt

reformenuppfattningLärarnas om

universi-ochstudie lärarnalåtithar,RUT-93 göranämnts, avensom
redovisar bådeStudienArbetsrapport 7.högskolereformen Nrochtets-

de flestaallmän meningpositiva och negativa omdömen. I ären mer
dockfrihet. uppleveroch ökad Mantill decentraliseringlärare positiva

ochekonomiskakringskurenarbetssituationenkonkretaden avsom
organisatoriska ramar.

föränd-resulterat i någrauppfattas inte hai reformenMånga inslag
dockharnågoninstitutionsnivån. Knappastbetydelseringar av

ekonomifrågorpersonal ochföreffekterundgått märka attatt ansvarav
ökadtill starktvilket letttill institutionerna,i allmänhet delegerats
m.fl.institutionssekreterarestudierektorer,prefekter,arbetsbelastning på

indirekt på lärarna.och även
institutionensoch dess effekter påresurstilldelningssystemetDet nya

haruppmärksamhet. Systemetnaturligtvisekonomi har ägnats stor
givit upphovoch därmed ocksåstudenterhåll till överintagsina lett av

resurstilldelnings-detkritiska tillläraretill merarbete. Många är nya
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delEn uttrycker farhågor för kvaliteten i grundutbildningensystemet. att
skall sjunka, andra fortvärtom äratt systemet gynnsamtmen menar

ättkvaliteten det leder till betoning grundutbildning ochstörregenom av
uppmärksamhet studenterna.mera Till de positiva hör företrädesvis

de med någon form ledningsansvar.av
hel del lärareEn kvalitetsarbetet fel eller dåligt ochatt är attmenar

det inte frågor uppmärksammas. finnsär rätt Det inte någonännusom
förståelse för kraven på systematisktstörre kvalitetsarbete. Iett mer

stället, det de enskilda lärarna iär samtal med kollegermenar man, som,
och på initiativ, utvecklar sin praktik. mångaMen lärare, och inteeget
minst prefekter och studierektorer, reformens fokusering påattanser
kvalitet varit nyttig och stimulerande och lett till utveckling och åtgärder

inte skulle ha kommit till stånd.som annars
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6 bedömningar och förslagRUT-93:s

6.1 Vissa övergripande bedömningar

års universitets-6.1.1 1993 och högskolereform

Från slutet 1980-talet genomfördes rad generella förändringar iav en
budget- och inom det statliga området. Universitets- ochstyrsystemen
högskolereformen i mycket tillämpning högre utbildningpå ochär en
forskning dessa generella förändringar. skulleDe således sannoliktav
till delar kommit till stånd under alla omständigheter. konkre-Denstora

utformningen vissa förändringar -till exempel förta systemetav resur-
stilldelning till grundläggandeden högskoleutbildningen följer dock-
naturligtvis inte i sig de generella reformema får, i den detmånutanav
inte gäller tekniska frågor, uttryck för utbildningspolitikenrent ses som
och väsentlig del reformen.som en av

Oavsett universitet och högskolor blev fria just 1993 årsom genom
refomi, har lärosätenas möjligheter blivit tydliggjorda dettaoch harnu
alldeles påtagligt inspirerat till diskussioner och, inte iän ännuom
överväldigande omfattning genomförda, förändringar. Liksom på stats-
maktsnivå har också den lokala nivån uppmärksamhet deägnatsstor
organisatoriska frågorna. naturligt fallet i inlednings-Det såär äratt
skedet.

Inom universitet högskoloroch inställningen till reformen iär stort
positiv. Som värdefullt framhålls ofta det ökadesett mest engagemanget

för grundutbildningen och för studenterna. En allmän uppfattning är att
grundutbildningens ställning stärkts bland det harannat attgenom-
blivit tydligare vilken betydelse för universitetets/högskolans ekonomi,

välfungerade utbildning har. för pedagogisktIntresset och annatsom en
utvecklingsarbete har ökat och det arbetas systematiskt med dessamer
frågor.

Refonntröttheten samtidigt Universitet och högskolor harär stor.
eller mindre kontinuerligt varit föremål för reformer skilda slagmer av

sedan 1960-talet. finns klar förhoppningDet det inte ska finnasatten
så mycket reformera så kan slippa ytterligare refor-att attmer nu, man

Även små, kanske i och för sig förändringartekniskarent tarmer.
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mycket tid och kraft. Det finns viktigare uppgifter finjusteraän att
systemet, framhölls bland vid RUT-93zs intervjuer.annat

6.1.2 verksamheten förändratsHar i enlighet med

syftena med reformen

direktiven tillI RUT-93 de viktigaste målen för universitets- ochanges
högskolereformen. attDe väsentligt öka universitetens ochutövervar,
högskolornas frihet i förhållande till regering och riksdag till vilket

återkommer i detRUT-93 följande

"att stimulera till mångfald i fråga såväl innehåll i organisationom som
verksamhetenav
höja kvaliteten i verksamhetenatt
utnyttja effektivtatt resurserna
öka antalet studenter och doktorander fullföljer sin utbildningatt som

utbildningsutbudet inom den grundläggande högskoleut-att anpassa
bildningen till studenternas efterfrågan.

Universitets- och högskolesystemet har spännvidd. omfattarDetstor
lärosäten med månghundraårig historia och sådana inrättades försom
bara några år sedan. omfattar lärosäten,Det vid intematio-ävensom en
nell jämförelse och bedriver verksamhet inom mängdär stora som en
områden. omfattarDet också lärosäten försmå, inteär sägaattsom
mycket små, med några tiotal studenter inom snävt avgränsatett om-
råde. omfattarDet lärosäten med och lärosäten fasta förutan resurser
forskning och forskarutbildning. omfattar universitet högskolorDet och

hela landet med de betydande skillnaderöver i verksamhetsförutsätt-
ningar därigenom i fråga till rekrytering lärareexempelsom ges om av
och studenter och närsamverkan med företag och samhälle i övrigt.

Förändringar rambetingelsema får givetvis betydelseolika storav
och olika konsekvenser för aktörerna inom detta mångskiftande område.

kanRUT-93 endast mycket översiktligt peka på vissa dessa föränd-av
ringar. självklartDet vidär enskilt lärosäte kannärmast mönstretatt ett

helt det övergripande försökerän RUT-93ett annat mönstervara som
urskilja.

ÄvenTill detta kommer utredningsarbetets korta tidsperspektiv. om
inriktningen de förändringar genomfördes år i mycket1993av som var
känd tidigare, och i varje fall vid några lärosäten låg till grund för
internt planerings- och förberedelsearbete redan före det formella ikraft-
trädandet, det inte rimligt sig dramatiskaär förändringar underväntaatt
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den korta period i direkt anslutning till refonnen, RUT-93:ssom upp-
drag omfattar.

Mångfald utbildningsutbudeti

Förändringar i utbildningsutbudet förvissohar gjorts sedan 1993. I
relation till den sammanlagda utbildningsverksamheten vid universitet
och högskolor dock de examina, de utbildningspro-är ännu nya nya

och få,de kurserna både till antalet utbild-grammen nya om man ser
ningar tilloch studerandeantalet.

viss förnyelse självfallet alltidEn vilken utsträckningIäger rum.
förändringarna i utbildningsutbudet direkt hänförliga till reformenär
eller skulle ha gjorts ändå, givetvis svårt möjligtEttär avgöra.att
samband med reformen kan i det faktum de inslagen oftaattses nya
finns vid de mindre och medelstora högskolorna, relativt harsettsom

handlingsfrihet universiteten deoch högskolorna.större än större

tillAnpassning studentefterfrågan

Även anpassning till studenternas efterfrågan planeringskrite-detärom
rium framhålls, så detta i praktiken långt ifrån föravgörandeärsom
utbildningsutbudet.

Genom beställningar olika examina, restriktioner i frågaav genom
ersättningsbara helårsprestationer statsmakterna be-styrom m.m. en

tydande del utbildningsutbudet. Statsmaktema grundar sina beslutav
rad faktorer där naturligtvis studentefterfrågan där be-ären en, men

dömningar arbetsmarknadsbehov, regionala hänsyn spelar väl såetc.av
roll. Systematiskt underlag för sådana bedömningar saknas samtidigtstor

i nuvarande ordning och de bedömningar outtalade och integörs ärsom
tillgängliga för allmän diskussion.en mer

Inom de följer statsmaktemas beslut lärosätena, igörramar som av
regel också outtalat, någon form rimlighetsbedömning utbildnings-av av
utbudet med hänsyn till arbetsmarknadsmöjligheter m.m.

Att utbildningsresursema i mycket långsiktigt bundna till olikaär
områden starka restriktioner för förändringar vilka skäloavsettger av
sådana skulle göras.

Universitet och högskolor har givetvis god bild det historiskaen av
sökandetrycket till olika utbildningar. Erfarenhetsmässi också varia-är
tionema inte mellan läsåren. allmänDetta bakgrund förstora ger en
besluten utbildningsutbudet. aktuellaDen studentefterfrågan kommerom
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emellertid inte något systematiskt föranmäl-sätt, t.ex.mer genom
ningar, i planeringen för kommande läsår.

Några omprioriteringar utbildningsområdentill där sökande-större
trycket mycket har inte gjorts. samhällsvetenskapligaDenär stort ut-
bildningen har expanderat något, vilket studentintresset.motsvarar

förändringenDen inom den grundläggande högskoleutbild-största
ningen den kraftiga ökningen kursstudier utanför utbildningspro-är av
gram.

formell mening kan kursstudiemaI anpassade till student-sägas vara
efterfrågan, eftersom de innebär studiegången utfonnas successivtatt
utifrån studenternas val. Samtidigt intedet säkert studenterna läserär att
kurser för just dessa skulle deras högst prioriterade alternativ.att vara

kursstudier ska kunnaFör innebära reell anpassning tillsägasatt stu-en
dentefterfrågan måste studenterna kunna läsa de kurser de prioriterar och
få ihop de kurskombinationer önskar,de inte hänvisade till devara
kurser där det finns plats. Några de mindre och medelstora högsko-av
lorna studenter garantier för studier i alla eller vidaantagnager grupper

vid respektive högskola. övrigt uppfyller lärosätenaI inteämnenav
dessa villkor.

kursstuderande har inteEn garantier för någon utbildning änannan
just den kurs han eller hon antagits till. Redan stornu ser man en an-
svällning ansökningar till fortsatt utbildning från kursstuderande. Detav
finns uppenbara risker situationen blir ohanterlig såväl för studenter-att

för universitet och högskolor.na som
universiteten hadeSenast antal kursstuderande på 1960-ett stort -

talet förutsättningarna helt andra. Utbildningsutbudet vid de s.k.var-
filosofiska fakultetema i utsträckning student hadeEnospärrat.storvar
således alltid möjligheter läsa vidare i den omfattning han elleratt som
hon önskade. Institutionema fick det s.k. automatiksystemetgenom re-
surstilldelning efter hur många studenter faktiskt infunnit sig. Detsom

sannolikt omöjligt återskapa dessa förutsättningar,är medatt ettmen
fortsatt ökat antal studenter, studera i kursfonn ideligenattsom genom

för risken inte få fortsätta sin utbildning eller tvingas väljautsätts att
och ämneskombinationer efter det visar sig möjligtämnen kom-attvar

in, det nödvändigt fundera alternativ.är överattma
viktigEn aspekt studenternas val för många kanske den vikti-av -

nämligen önskemål i fråga studieort, kan universitet ochgaste om-
högskolor inte själva tillgodose fullt Fördelningen utbildnings-ut. av

mellan universitet och högskolor, och därmed också mellanresurser
olika delar landet, statsmakterna.avgörsav av

Själva utgångspunkten, utbildningen primärt ska tillatt anpassas
studentefterfrågan, måste dock, enligt RUT-93zs mening, ifrågasättas.
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Statsmaktema har övergripande för landets offentligfman-attett ansvar
sierade utbildningsresurser får inriktning arbetsmarknadenssådan atten
och samhällets behov långt tillgodosesså möjligt kan och deatt en--
skilda studenterna har rimliga utsikter få arbete efter sin utbildning.att

för fram underlag for de nationella bedömningarAnsvaret dettaatt ta
kräver och för bedömningarövergripande sådana kan integöra över-att
lämnas till ellersig de enskilda studenterna de enskilda lärosätena.vare

för tidigt analysera vad den lokala utbildningsplane-Det är ännu att
ringen kan få för effekter högskoleutbildadeutbudet med olikaav
inriktningar. kan inte från lärosätenas planeringMen utgå attman sam-

leder till för optimaltlandet totalt utbildningsutbud.mantagen settett
Utan för den skull återgå till detaljerad central utbildningsplane-att en
ring måste statsmakterna förtydligare den övergripandeta ett ansvar
inriktningen utbildningsutbudet och också tydligare vilka be-av ange
slutskriterier ska gälla för planeringen.den lokalasom

Kvaliteten

förFarhågor verksamhetens kvalitet har varit återkommande inslagett
i debatten kring universitets- och högskolerefonnen. tyder påInget att
svenska universitet och högskolor inte skulle bedriva verksamheten som
normalt håller rimlig inteoch sällan hög kvalitet i internationelltsett ett
perspektiv. slutsatsen de Översikter utvärderingar ochDet är överav

Kanslersämbetetkvalitetsbedömningar gjorts och Högskolever-som av
ket liksom de utvärderingar genomförs i forskningsrådens regi.av som

gamla kvalitetsmekanismema, ligger iDe formerna för tjänste-som
tillsättning, medelstilldelning och inte minst i de hosetc. egna normerna
lärare och forskare, finns kvar, intede uppmärksammats i denäven om
kvalitetsdiskussion förts till reformen.i anslutningsom

Fortfarande och under överblickbar tid har universitet hög-och- -
skolor så god tillströmning studenter det säkerligen inte äratten av
svårt upprätthålla prestationskraven med rimlig kvalitet. Allt fleratt
studenter läser också högre nivåer, vilket också kan ettses som
uttryck for höjd kvalitet.

Medvetenheten kvalitetsfrågoma mycket och i sigär stor ettom
skydd kvalitetssänkningar. Kvalitetsarbetet vid universitet ochmot
högskolor har klart stimulerats reformens krav deras ökadeav ansvar
för säkra och utveckla kvalitet i sina verksamheter och då i synnerhetatt
i grundutbildningen.

åtgärderDe och det utvecklingsarbete i olika former inom högskolor-
kortfattat i avsnitt 3.4.8 bör uppmärksammas och främ-antyttsna som
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jas. Därvid har Högskoleverket viktiga funktioner fylla det gällernäratt
både granska stödjaoch detta arbete. Resultatet Högskoleverketsatt av

första granskningsomgång, f.n. pågår, bör kunna några förstasom ge
indikationer lokalapå hur det kvalitetsarbetet fungerar och i vilken
utsträckning resultaten faktiskt tillvaratas och utnyttjas för planering och
utveckling och andra förändringar i verksamheten. Högskoleverket
kommer stimuleraockså till erfarenhetsutbyte mellan högskolornaatt
och till goda exempel och idéer får spridning.att

Ännu har dock har mycket litet gjorts för direkt de riskermötaatt
för sänkt kvalitet formi lägre krav i utbildning och examination,av

hävdats ligga i resurstilldelningmed i relation till kvanti-ett systemsom
tativa prestationer. angeläget med både metodutveckling ochDet är
konkreta åtgärder för kontrollera faktiskaden nivån i den grund-att

Ökadeläggande utbildningen. insatser bör här vid alla universitetgöras
och högskolor. kan inte uteslutas i dagDet böränatt mer resurser

för examination såväl i form lärartid internt i formavsättas av m.m. som
kontroller skilda slag.externaav av

Effektivt resursutnyttjande och ökad examination

Ibland hävdas defmitionsmässigtresursutnyttjandet blir ef-närmastatt
fektivare, besluten överlåts till dem direkt bedriver verksam-om som
heten. Så behöver naturligtvis inte alltid fallet. de direkt be-Hosvara
rörda kan till finnasexempel bindningar, avlägsen besluts-mersom en
fattare kan sigsätta över.

för tidigt konstatera effektivitets-Det några påtagligaär ännu att om
vinster, i form fler helårsprestationer och fler examina för deav pengar

går till universitet och högskolor, har tilluppnåtts följd refor-som av
utgår från effektivitetenRUT-93 i fortsättningsvisatt systemetmen.

kommer följas främst Högskoleverket.att av
dettaI sammanhang det viktigt konstatera redovisnings-är att att

vid universitet och högskolor inte utformat så det gårsystemet är att att
direkt avläsa de faktiska kostnaderna helårsprestation eller t.ex.per

går därför inteDet särskilda undersökningaratt utanexamen. se om
verksamheten blivit effektivare i så måtto styckkostnadema min-att
skat.

Redovisningssystemet vid universitet och högskolor har huvudöver
varit problematiskt länge. delEn svårigheterna har legat itaget attav

försökt använda generella utformats i första hand försystem,man som
traditionell myndighetsverksamhet. har visat sig mindre välDetta ägnat
för verksamheten vid universitet och högskolor, bedrivs i formsom av
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tiotusentals kurser forskningsprojektoch med finansiering från myck-ett
antal källor.et stort
prioritetHög måste förbättringar i universitetens och högsko-ges

lomas ekonomi-administrativa deså kan fungera rimligtattsystem, sett
såväl lärosätenas statsmaktemas och intressentersexternaur som per-

spektiv. långtifrånDetta så trivial fråga det kan verka. Omär en som
inte instrument för uppföljning och kontroll finns, blir de riktlinjer för
verksamheten ligger i statsmaktemas resurstilldelning och i anslags-som
beslut olika slag eller mindre meningslösa. angelägetDet är attav mer

arbete inleds i syfte få för universitet och högskolorett snarast att ett
lämpat och fungerande redovisningssystem. Med tanke på den spänning

otivelaktigt finns mellan de för statsförvaltningen generella redovis-som
ningskraven och de för högskoleverksamheten speciella kraven bör,
enligt RUT-93zs mening, detta i särskild ordning självfalletgöras men

företrädarei samverkan med såväl HögskoleverketRRV och försom
universitet och högskolor.

Den institutionella organisationen

ÄvenUniversiteten har lång tradition kollegial självförvaltning.en av
denna successivt har fått vika för andra ledningsprinciper ärom ge

universitet och högskolor ändå fortfarande unika i fråga deom an-
ställdas och studenternas rättigheter delta i det interna besluts-att- -
fattandet. Till särdragen hör inte bara verksamheten i mycketatt ut-
formas kollegialt valda också arbetsledama väljsutan attav organ
direkt eller indirekt dem de ska leda.av

kan konstaterasDet statsmakterna, den starka betoningenatt trots av
lärosätenas frihet, fortfarande rad föreskrifter den institutio-ger en om
nella organisationen vid universitet och högskolor. Föreskrifterna gäller
såväl den högsta ledningen, styrelse och rektor, organisationen påsom
nivån därunder, fakultetsnämnd och dekanus. Statsmaktema ocksåger
vissa generella föreskrifter i fråga olika studenter ochom gruppers -
lärare medverkan i beslutsfattandet. Vidare regeringen ledamö-utser-

i styrelserna rektorema. Sammanfattningsvis harterna statsmakter-samt
således fortfarande betydande inflytande den interna organi-ett överna

sationen.
Tidigare föreskrifter organisationen den lägsta nivån, institu-om

tionerna, har tagits bort i 1993 års Högskoleförordning. sak dettaI var
emellertid inte fullt så förändring det kan förefalla. Redanstoren som
före beslutade1993 lärosätena själva indelningen i institutioner ochom
andra arbetsenheter. valdeMan också lokalt institutionerna skulleom
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ledas styrelse eller endast prefekt. Föreskrifterna läraresav en omav en
medverkan i institutionsstyrelsema kan haoch studenters sägasnu en
föreskriftema för dessa ska ingåmotsvarighet i företrädareatt grupper

utbildningsfrågor.i alla behandlarorgan som
genomfört elleranslutning till reformen har lärosätena oftaI mer

fallgenomgripande organisatoriska flera har dockmindre Iöversyner.
före reformen vetskap denna ocksådessa inletts redan i om men-

utforma denutifrån den frihet inomav statsmakterna givnaatt ramar
organisationen, redan då fanns.interna som

universitetens och högskolornas organisationreformen harGenom
skulle kunnablivit blandning två ledningsprinciper man ocksåen av

kulturer, den kollegiala och managementinriktad.kalla dem en mer
managementinriktade har top-down-karaktär och leder frånDen en

från till dekaner och vidare tillstyrelsen till verksamheten, rektor pre-
kollegiala bottom-up-inriktad och kommer till uttryckfekter. Den är

i ledamöter i instutionsstyrelser och fakultetsnämnder, ocksåval menav
i de kollegiala förslagen till innehavare rektor, dekanusposternaav som

prefekt. och konflikten mellan de båda principerna kom-och Mötet - -
i prefektertill uttryck bland många dekaner ochannat attattmer anser

de i första hand sina akademiska kolleger och har tillrepresenterar
uppgift företräda sitt verksamhetsområde och bevaka dess intressen.att

i internaSamtidigt kan rektor uppfatta dem sina redskap den verk-som
samhetsledningen och förvänta sig de i första hand lojalt ska verk-att

universitets/högskoleledningens beslut.ställa

Rollfördelningen mellan statsmakter och6.1.3

universitet/högskolor

och högskolor myndighetsformUniversitet i

Universitet och högskolor till formen statliga myndigheter, under-är
ställda regeringen och riksdagen, och lyder under generellasamma
regelverk gäller för andra statliga myndigheter.som

det s.k. universitetens Charta, undertecknadesI Magna Euro-som av
universitetsrektorer universitetet i Bologna firade sitt 900-årsju-närpas

bileum grundläggande princip universitetetår 1988, attanges som en
skall institution. torde heller i Sverige ifrågasättaIngenautonomvara en
detta. och bör utgångspunkt för regleringenDet universitetär vara en av
och Samtidigthögskolor. måste det finnas lämpliga former för stats-
maktemas utbildnings- och forskningspolitik.

Ordet frihet har flitigt i anslutning till års universi-1993använts
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och högskolerefonn, ofta på sådant det kantets- tolkassättett att som
universiteten och högskolorna uppfattas något eller börärom som som
skilt från "staten. Motsvarande språkbruk förekommer normalt intevara

det gäller relationerna mellannär regeringen/riksdagen och myndigheter
hur decentraliserat beslutsfattandet inom område kanoavsett ett vara.-

Ett universiteten hör till de allra äldsta delarna den statligapar av av
organisationen och hade funnits i århundraden, flertalet andranär myn-
digheter kom till. Bilden universiteten och högskolorna likväl iärav
dag den självständiga motparter till regering och riksdag änmera av
den delar staten, ledda de politiskt valdaytterstav av av organen.
Detta kommer till uttryck inte bara i ordvalsynsätt också iutan t.ex.
bildandet Sveriges universitets- och högskoleförbund, skeddeettav som
under 1995.

Olof Petersson och Lena har iMarcusson samband med arbetet inom
Maktutredningen uppställt följande sju kriterier för bedömning av om

organisation skall betraktas myndighet eller inte:en som

förekomst myndighetsutövningav-
offentlighetsprincipen skall tillämpas-
Riksrevisionsverket har granska verksamhetenrätt att-
förvaltningslagen gäller i sin helhet-
beslut kan överklagas-
anställningen statligt regleradär-
finansieringen sker anslag beslutade riksdag och regering.genom av-

Rapport 29, Maktutredningen

För närvarande alla dessa kriterier tillämpliga universitet ochär
högskolor. Myndighetsformen medger samtidigt mycket variationerstora
i fråga utformning såväl relationerna till statsmakterna denom av som
interna organisationen och verksamheten.

Universitetens och högskolornas frihet förhållande till ochi regering
riksdag

"Den högskolelag 1992:1434 högskoleförordningoch 1993:100,nya
ändrad 1993:1080 respektive för1993:221 Sveriges lantbruks-senast

universitet det resurstilldelningssystem för grundutbildning,samt nya
delvis infördes den juli innebär1 1993 statsmakterna övergivitattsom

den direkta styrning landets lärosäten för högre utbildning och forsk-av
ning tillämpats under lång tid. stället har förI mycketansvaretsom

och väsentlig del den långsiktiga kompetensutveck-stora resurser en av
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högskoloma., står dettill universiteten ochlingen i landet lämnats över
direktiven till RUT-93.i

rollfördelningsåledes varit ändradförändringarna harkärnan iSjälva
i riksdagmyndigheterna. Politikernaochpolitiskamellan de organen

Universitetresultatkrav.preciserabesluta mål ochregering skalloch om
genomförs bästaverksamhetenskall föroch högskolor sätt.attsvara

emellertid i realitetentidigareFörändringarna ärsystemgentemot
för universiteten ochfrihetende framställts ochalltidinte så stora som
beskrivits. Universi-total denfortfarande ifrån sålångthögskolorna som

verksamhet ochdet gällerfrihet bådehögskolor hadeoch närstortet
efter dettastatsmakterna harjuli Ochföre den 1993.ekonomi redan 1

vad officiellainflytande defortfaranderealitetendatum i änstörreett
intryckoch uttalandenadokumenten ger av.

frihetsreform. har denSåReformen har presenterats storsom en
tillhar lettuniversitet och högskolor.vid Dettaockså uppfattats att man

såväl nytill-sina befogenheter,och utnyttjarmedvetenär omnu mer
omed-oftafanns tidigareredan hade.dem Detkomna storenmansom

hade beslutahögskolor faktisktuniversitet ochvadvetenhet rätt attom
universitet ochsammanfattasskulle kunnaUtvecklingen attsomom.

faktiskt uppfattadevad dehade frihetreformenhögskolor före änstörre
ändåutvidgningamaefter reformenutnyttjade, medan deoch -trots -

utnyttjar dennahävdas,frihet vadmindrehar något än mer.mensom
statsmaktemassåvälha inneburitreformenSamtidigt kan sägas att som

blivit oklarare.praktikenoch roller imyndigheternas ansvar
grundläggande högskoleut-tillför resurstilldelningDet systemetnya

reform för anslagsmottagama,beskrivitsi huvudsakbildning har som en
dockförändringenprincipiellahögskolor.universitet och Den storvar

ihäroch riksdag.anslagsbeviljama, regering Detförockså var man
fastställtenligt i förvägdelaband sig förprincip systemettutatt pengar

bedömningarpolitiskaregelbundet återkommandei stället för genom
beslut.och

bemärkelsesåledes i någonskyldigheter skulleStatsmaktemas
ökadeförrättighetemaha ökat,kunna egent-mottagarnasägas men

högskolornasuniversitetens ochmotsvarande mån.ligen inte i Ur per-
inte förändrats såtill statsmakternarättighetsrelationenspektiv har

Även hade läro-anslagssystemförefalla. i tidigaredet kanmycket som
fastställda. kundede väl Mantill sina anslagrätt närsätena var

närvarande, studen-försäker sina näränän resursersnarare vara mer
Ävenosäkerhetsfaktor. i detinnebärprestationsmöjligheterternas en

förutsättningarnaavgörande ändrastatsmakternakansystemetnya -
det visat sig, underdefinitivt, också, hartreårsperiodemamellan men

löpande period.
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förkonsekvenserriktatsuppföljningsintresset främstTrots motatt
själva detstatsmakternaförkonsekvensernalärosätena syste-är nyaav

kanske viktigare.änmet
medde lärinte leverstatsmakternakan konstaterasDet att som
ochfrihetUniversitetensutbildningen.högreavseende på den

praktikenavgörande.hävdas Istudentefterfrågantillanpassning vara
beslutviktigautbildningsuppdragen,främstfattar statsmakterna, genom

inriktning. Därtill harochomfattningutbildningensden högre stats-om
inflytandeföreskrifter,bindandegivitde intemakterna, stortäven när

ochhävdandet universitetensdet principiellapå Men stu-systemet. av
inflytan-och faktiskabesluttill statsmaktemasfrihet bidrardenternas att

derimliga ellermotiveringarde tydligade inte alltid attsom voreges
formulerad utbildnings-klartdelari ochsätts presenteras av ensom

nuvarandebrist i denklarmeningenligt RUT-93zspolitik. Det är en
utbildnings-grund förligger tillbedömningardeordningen att som

bliheller kanföljaktligen intetydligare ochredovisasuppdragen inte
debatt.ingående allmänföremål för någon mer

forskningspolitikochUtbildnings-6.1.4

strategiskacentrala,alltmerforskning framhållsUtbildning och som
ekonomisksåvälavgörande förmindreellerverksamheter, sommer

verksamheterdessafinansierasSverigekulturell utveckling. Isocial och
skattemedel.till delstor av

kanskeviktiga delarsåledesoch forskningBåde utbildning är -
verksamhetverksamheten, denoffentligadenbland de viktigaste av-

politiskaavståndstagandet frånför. detpolitikerna Trots ärsom ansvarar
och hög-universitets-för årsutmärkande 1993beslut det kanske mest

avpolitise-mindre totalellerförefaller syfta tillskolereform. Den en mer
ochprioriteringarundandra demring dessa områden attgenomav

förefaller haönskansida.från statsmaktemas Eninnehållsliga beslut
automatiskteller mindrekan löpafåvarit utanatt ett system mersom

för löpandegäller inte barabeslutsfattare.ingrepp från politiska Detta en
ochtill universitettreårsuppdragenSjälva utformningentreårsperiod. av

ske ellerkommit i gång, ocksåvälhögskolor tänks, när systemet mer
jfr.lärosätenas prestationerutifrånmindre automatiskt och göras

valdautifrån de demokratisktprimärt1992/93:1, och inte70prop. s.
prioriteringar.bedömningar ochbeslutsfattamas

systemkonstruk-aktuellai fråga denemellertid inte baraDet är om
forsk-utbildnings- ochi frågafinns vissa egenhetertionen det omsom

politikområden.ningspolitiken som
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En sådan egenhet politiken och diskussionenär här i regel inteatt
förefaller rikta sig till medborgarna till yrkesutövama inomutan om-
rådet. Detta särskilt uppseendeväckandeär det gäller utbildningen.när
Den grundläggande högskoleutbildningen har vuxit till betydandenu en
omfattning och berör allt andel medborgarna.större uttaladEn mål-av
sättning inom framtid ungefärär hälftenatt nära årskull skallen av en

igenom universitets/högskoleutbildning. Redan i dag detmotsvarar
antal, årligen in, tredjedel normal svensk årskull. Helatassom en av en
antalet universitets- och högskolestuderande lika antaletär stort som

Ändåelever i gymnasieskolan. behandlas högskolefrågoma huvudsakli-
internt inom den berörda sektorn på inte har sinsättettgen mots-som

varighet för frågor inom andra sektorer, heller inte i fråga andraom
delar utbildningssystemet.av

Utmärkande för högre utbildning och forskning också bådeär att
diskussioner och reformbeslut i mycket har gällt de institutionella,
organisatoriska för verksamheten i stället för verksamhetensramarna
innehåll. vissI mån ligger fokuseringen på organisationen i sakens

Framför allt forskning, också högrenatur. utbildning, kan intemen
ingående planeras och innehållsligt regleras uppifrån. Decentraliseringen

många sakfrågor leder till fokusering på för det lokalaav ramarna
beslutsfattandet. politiskaDe besluten får då i viss karaktärmån av
metabeslut utformningen den organisation i sin ska ståturom av som
för de egentliga verksamhetsbesluten. Men utbildnings- och forsknings-
politken har dock och måste ha innehåll. förIntresset organisa-ett- -
tionsfrågor kan ha tenderat skymma de viktiga frågorna självaatt om
verksamheten och kan kanske också ha bidragit till debattenatt om
utbildnings- och forskningsfrågor i brett samhällsperspektiv inteett
blivit så konstruktiv den skulle kunna Med detta definitivtärsom vara.
inte riksdag och regering ska sig ingåendesagt att detaljstymingägna

verksamheten. detMen måste finnas både för utbild-utrymmeav en
nings- och forskningspolitik värd och för betydande hand-namnet en
lingsfrihet för universitet och högskolor.

6.2 Förslag

förändringar,De 1993 års universitets- och högskolereform innebar,som
har gällt bara underännu begränsad tid. har,De så långt det låteren nu
sig bedömas, medverkat till positivt klimat för vidareutvecklingenett av
universitet och högskolor. finnsDet anledning försiktig medatt vara
ytterligare systemförändringar. Vad universitet och högskolor behöver

framför allt möjlighetär få koncentrera sig på sina uppgifteratt inom
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bör utformasutvecklingutbildning och forskning. Fortsatt systemenav
och lärosä-såväl statsmakteroch dialog mellani kontinuerlig samverkan

Universitets-och SverigesHögskoleverketandra aktörerten somsom
Högskoleförbund.och

uppmärksammaocksåsammanhang vill RUT-93dettaI att, som
utredningsarbeteocksåföregående, det pågårredovisats i det annatnu

regeringensfrågor ingår irad dei skilda former rörande av somen
jfrfrågor 1.4.berör dessadirektiv till ellerRUT-93 närasom

i det följandeutgångspunkt RUT-93dettamedDet är somsom
och då förslagförslag till förändringarbegränsadeendast för fram vissa

forskning och fors-verksamhetenframför allt gäller de delar avsom 7
fortfarande härrör fråni mycketrambetingelsemakarutbildning där ett-

fortsattframhålla behovetockså särskilttidigare villRUT-93system. av
underlag förutbildning och forskningstudieruppföljning och somav
olika nivåeroch för beslutsfattande påforskningspolitikutbildnings- och
forsknings-utbildnings- ochallmän debattockså för vidare omenmen

följande.till detta i detfrågor. återkommerRUT-93
innebär statsmakterna anvisarnuvarande anslagssystemetDet att

grundlägganderespektive tillforskarutbildningmedel till forskning och
utbildnings- ellertalahögskoleutbildning. går knappastDet att om en

möjlighetforskningspolitik, inte statsmakterna har att garanteraen om
tid tillandra ändamålet. Frånför det eller är änannanresurser ena

forskningen, medpådrivare,grundutbildningen, med studenterna änsom
domine-pådrivare,också intressenterforskarna själva externa sommen

intei lokal maktbalans börrande. Tillfälliga förskjutningar av-vara
eller desssig landets utbildningsresursergörande för storleken vareav

således, mening,forskningsbas. Statsmaktema bör enligt RUT-93:s
för grundläggande hög-fortsättningsvis fatta beslutäven resursernaom

forskning och forskarutbildning.skoleutbildning respektive för

Grundläggande högskoleutbildning

de berördaviktiga både landets ochUtbildningsresursema är urur
angeläget såindividemas perspektiv. båda perspektiven detUr är att

Statsmaktemas övergripandelångt möjligt undvika felinvesteringar.
uttryck. kan inteför sker komma till tydligare Detså måsteattansvar

och de studerandes önskningar.lokala beslutersättas egnaav
utbildningspolitiskahuvudsynpunkt statsmaktemasRUT-93:s är att

förtydligas. Både formellt och reellt harbeslut behöver utvecklas och
universitetens och högskolornasstatsmakterna allt sägstrots som om-

frihet avgörande inflytandeoch studenternas inflytande över ut-ett-
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bildningsutbudet, såväl totalt med avseende olikapå utbildningsin-som
riktningar. förvissoDetta inte orimligt med hänsyn tillär omfatt-att
ningen och inriktningen den högre utbildningen; de prioriterings-av
frågor ligger häri, för framtiden oerhört viktiga frågor.är Stats-som
maktemas utbildningspolitiska beslut bör emellertid utformas så att
bedömningar och prioriteringar redovisas systematiskt vadänmer som
skett i nuvarande ordning. Samtidigt behöver utbildningsfrågoma dis-
kuteras i betydligt omfattning och i vidarestörre sammanhang vadän

hittills skett och sker.som
Resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbild-

ningen har varit i bruk för kortännu tid för RUT-93att omprövas.
föreslår systematisk utvärdering genomförs detsystemet nären av
varit i kraft ytterligare några år.

Systemet står bara för de formella de i vilkatermer ut-ramarna,
bildningspolitiken skall uttryckas. Statsmaktema har möjligheterstora

inom de formulera aktiv utbildningspolitikatt ochsystemetramar ger en
innehållsliga riktlinjer för verksamheten.ge

utbildningspolitiskaDe besluten kräver tillgång till relevant faktama-
terial och kvalificerade utredningar och analyser. Utöver det material

fram universiteten och högskolorna själva itas årsredovisningarsom av
och i andra underlag för budgetdialogen bör regelbundet göras över-en
gripande analys situationen för svensk högre utbildning. En sådanav
analys naturligen fram Högskoleverket och kopplastas med börjanav -
inför nästkommande period till beredningsproceduren inför fastställan--
de flerårsbudget. Analysen bör belysa såväl utbud och efterfråganav -
både från studenter och arbetsmarknad möjligheter ochsom resurser,-
begränsningar, allt i perspektiv förhållandena både i Sverige och in-av
ternationellt. sådantEtt material blir värdefullt underlag såväl förett
allmänna utbildningspolitiska diskussioner för universitetens ochsom
högskolornas bedömningar och för strategiska beslut statsmakterna.av

RUT-93 vill vidare framföra följande förslag.
1993 års universitets- och högskolereforrn har lett till kraftigen

ökning antalet studenter läser fristående kurser. Detta blir alltav ettsom
vanligare för fortbildning och vidareutbildningmönster också blandmen
ungdomar läser för få sin första yrkesutbildning.att För överblick-som
bar framtid förefaller ansökningarna till de flesta kurser överstiga ut-
bildningsmöjlighetema. Det innebär reella risker för stora grupper av
studenter tänkt studiegång inte kanatt genomföras. Någon formen av
garanti för fortsatta studier till alla de ungdomar bedriver heltids-som
studier med successiva val fristående kurser börav ges.

Ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete har kommit i gång vid
universitet och högskolor. Som RUT-93 kunnat konstatera gäller detta
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i regel långsiktiga insatser och berör inte direkt kontrollenmer av
befaradekravnivån i utbildning och examination, där del iakttagareen

följdkvalitetssänkningar till det resurstilldelningssystemet. Hög-av nya
främjaskoleverket har, enligt sin instruktion, till uppgift stödja ochatt

högskolor med förbättra verksamhetensarbetet vid universitet och att
regelbundet samla uppgifterkvalitet. Verket bör led i detta inettsom

inte bara utvecklingsarbete också vilka särskilda, direktautanom om
kvalitetskontroller utbildningsnivå och examination genomförs.somav

medhar erfarit projekt pågår inom HögskoleverketRUT-93 att ett
problematik rörande examinationen.inriktning på denna fråga och annan

Prislappama för resurstilldelning till den grundläggande högskoleut-
bildningen i viss historiska förhållanden och kan,avspeglar mån genom

tillden styrande effekt de bevisligen har, starkt bidra konserve-attsom
dessa. för regelbunden omprövning prislappama iFormer resurs-ra av

mening etableras.tilldelningssystemet måste enligt RUT-93:s
tillden särskilda uppgifter, utbildningsuppdragen,månI utöver ges

berörda lärosätet konsekvent få kost-universitet och högskolor bör det
anslag.naderna för dessa täckta behöva använda sina reguljärautan att

utsträckningUniversitetens och högskolornas bör i så storresurser
respektive anslag statsbudgeten.möjligt kanaliseras via lärosätes påsom

för den fördelningeninte rimligt regeringenDet närmareär att svarar av
väsentliga belopp.

begränsad utsträckningUniversitet och högskolor har endast iännu
ochoch lokalkostnader i de lokala planerings-integrerat lokalfrågor

inackdelar med lokalkostnadema ingårbudgetsystemen. ochFör- att
erfa-analyseras särskilt, direktaresurstilldelningssystemet bör när mer

förföreligger. formernarenheter lokalt beslutsfattande En översyn avav
verksamhet generellt förfinansiering lokalkostnader för statlig görsav

närvarande.

forskarutbildningForskning och

skall utformas utifrånPlanerings- och för statlig verksamhetstyrsystem
politiska själva vill för respektivevilka beslut de organen ansvarasom

skallde skall överlåtas till myndighetema.vad Systemen varamenar
uttrycka politikenfrågan vilka former behövs förpå attsvar om som

diskussion tidvis förevarit anslags-inom området i fråga. Den som om
högskolor exempel påför forskning vid universitet och är attsystemet

ofta hävdatsjälvklart det kan förefalla. har härdetta inte så Manär som
fördet eller andra i ställetlärosätena vill ha det på sättet attatt ena

direkt beslutarbedöma vad forskningspolitiken förutsätter politikernaatt
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respektive vad statsmakterna skall ha övergripandeettom mer ansvar
för.

de politiska regeringOm och riksdag, inte vill huravgöraorganen,
mycket vid universitet och högskolor skall tillav resurserna som
forskning eller hur mycket forskningsresurser skall avdelas forsom
olika områden, skallså och anslagssystemet naturligtvis utformasstyr-
utifrån detta. Det innebär givetvis inte avvägningama i dessa frågoratt
försvinner. kommer i ställetDe andra: styrelser, fakultets-görasatt av

ellernämnder hur enskilda institutioner utnyttjar lärarre-ytterst genom
eller hur enskilda lärare disponerar sin arbetstid. redovis-Omsursema

ningssystemet utformas för det, kan efterhanddå i konstateraman
forskningsresursemas storlek, totalt föroch olika ändamål, kanmen man
knappast hävda det finns forskningspolitik.någonatt

Forskningen finansieras med de offentliga medel regering ochsom
riksdag för. RUT-93 har utgått från statsmakterna ävenattansvarar
fortsättningsvis kommer vilja fatta övergripande forskningspolitiskaatt
beslut och medelsanvisning och planering skall utformas medatt ut-
gångspunkt i detta.

kan citeras den vitbokHär nationell forskningsstrategi,ur enom som
fram det danska forskningsministeriet Der1995:togs av er megen

selvforvaltning i forskningen, den skal bevares. forMenog graensema
selvforvaltningen skal fastlaegges forskningspolitikken,gennem og
selvforvaltningen kan ikke traede i stedet for forskningspolitik. Forsker-

i offentligeden sektor får deres bevillinger fra det offentlige måna og
naturligtvis alle andre underlagt de vilkår, fastlaegges atsom vaere som
lovgivningsmagten. Forskningen kan ikke i staten.statvaere en
Forskning i perspektiv. Forskningsministeriet Danmark 1995, 30s.

Statsmaktema förockså vidare uppdelning forsknings-svarar en av
vid universitet och högskolor mellan de traditionella fakul-resursema

tetsområdena.
rimligtDet statsmakterna beslutar övergripandeden för-är att om

delningen forskningsresursema mellan olika områden. Sådana beslutav
måste grundas allmännapå värderingar och bedömningarpå behovav
och utvecklingsmöjligheter också utanför vetenskapssamhället.

Statsmaktemas avvägningar mellan forskningsområden borde dock
kunna i vidare för närvarande, fördelningengöras än när görstermer
mellan nio fakultetsområden, några mycket Områdena skullesmå.varav
i stället kunna förslagsvis teknik, naturvetenskap, medicin inklusi-vara

odontologi farmacioch kulturvetenskaper dvs. humaniora,samtve
juridik, samhällsvetenskap och teologi. Med sådan gruppering fram-en
står skillnaderna mellan de olika områdena tydligare i finför-än en mer
delad, vilket också klargör innebörden prioriteringarna mellanav om-
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rådena. kommer iRUT-93 det följande föreslå indelningen iatt att
fakulteter frikopplas från den indelning används för medelsanvis-som
ningen.

Liksom i fråga den grundläggande högskoleutbildningen bör införom
de övergripande forskningspolitiska besluten statsmaktemas besluts-
underlag i form årsredovisningar och anslagsframställningarav m.m.
från myndigheterna kompletteras med fristående, övergripande analyser

situationen för forskarutbildningen och forskningen i Sverige.av

och högskolorUniversitet med och för forskning ochutan egna resurser
forskarutbildning

Fakultetsanslagen skall finansiera verksamhet såväl vid universiteten
vid de mindre och medelstora högskolorna. Fakultetsnämndemasom

för den anslagsfördelningen.närmareansvarar
Enligt RUT-93:s mening fungerar nuvarande ordning inte tillfreds-

ställande. Medelstilldelningen till lärare vid mindrede och medelstora
högskolorna får i regel endast summarisk behandling fakultets-en av
nämnden. Samtidigt finns vid de mindre och medelstora högskolorna
inga kan för den vetenskapliga kvalitetsprövningorgan som ansvara som
måste användningen alla forskningsmedel.ägnas av

Forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna ökar hela
tiden i omfattning. Möjligheter har för inrätta professurer vidöppnats att
dessa högskolor, vilket givetvis kommer ha betydelse i dettaatt sam-
manhang.

Vilka lärosäten bör tilldelas fakultetsanslag och forskarutbild-som
ningsansvar måste fråga för statsmaktemas forskningspolitiskavara en
bedömningar. RUT-93 utgår dock från det för överblickbar tid inteatt
kommer möjligt alla lärosäten för fasta forsknings-att attvara ge ansvar

i form fakultetsanslag. då nödvändigtDet ansvarsför-är attresurser av
delningen i fråga fördelningen och användningen fakultetsmedlenom av
förtydligas och adekvat beslutsorganisation kan etableras.att en

frågorDe det här gäller centrala forskningspolitiska frågor,ärsom
faller utanför RUT-93:s uppdrag följa 1993 års universitets-attsom upp

och högskolereforrn

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen snabbt till verksamhet betydandeväxer en av om-
fattning. Redan antalet doktoranderär antaletstörre än t.ex.nu gym-
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Ävennasister femtiotalet. denna expansion har, liksom utbyggnaden
den grundläggande högskoleutbildningen, skett mycket i skymundanav

och dess omfattning och inriktning egentligen aldrig blivit föremål för
diskussion utanför kretsen direkt berörda.av

Forskarutbildningen bedrivs normalt integrerad med forskning-nära
förde samlade kostnaderna forskarutbildningen svår-Det gör äratten.

urskiljbara. dag öronmärker statsmakterna minimibelopp för studieti-I
form garantief för sannoliktnansiering. Någon doktoranderna ärav

nödvändig också i fortsättningen. Konkurrensen hårdärom resurserna
och doktoranderna hör inte till de starkaste i lokala bud-degrupperna
getdiskussionema.

tidigare för vissutarbetat prestationsrelaterad budgeteringEtt system
fakultetsanslagen relateradesi huvudsak till forskarutbildningenav som
inte kommit tillämpashar till användning. dock på sina håll vid denDet

lokala medelsfördelningen.
Med hänsyn till expansionen forskarutbildningen och till dennaattav

blir alltmer betydande del universitetens och högskolornas verk-en av
samhet, finns det anledning formerna för medelstilldelningöveratt se

forskarutbildningen.till Forskarutbildningens omfattning och inriktning
i dag direkt relaterade till omfattningen inriktningen forsk-ochär av

ningsresursema vid universitet och högskolor. länge forskarutbild-Så
ningen huvudsakligen till fortsattleder verksamhet vid universitet och
högskolor detta inte orimligt. forskarutbildningPersoner med börär
dock i ökande utsträckning utnyttjas inom vidare del arbetsmark-en av
naden. det naturligt forskarutbildningenDet planeras och bud-gör att

oberoende lärosätenas interna verksamhet. dettaIgeteras mer av sam-
manhang bör bland möjligheterna finnaprövasannat att ett system som
liknar det används för grundutbildningen. faller dock utanförDetsom

uppdrag förutsättningarnaRUT-93zs studera för och utform-närmareatt
ningen sådan resurstilldelning.av en

"F orskningsuppdrag "

nuvarande anslagsstymingen universitetensDen forskning och forska-av
rutbildning kan naturligtvis inte något renodlat uttryck försägas vara
mål- och resultatstyming. Full parallellitet inte möjlig uppnå mel-är att
lan forskningen och verksamhetsområden, där resultaten på rimligareett

låter sig kvantifieras. bordeDäremot det inte omöjligt desätt attvara ge
forskningspolitiska besluten tydligare innehåll.ett

Universitet och högskolor skulle, i stället för dagens vidsystem,
sidan utbildningsuppdragen kunna få statsmakterna beställd verk-av av
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flerårigapreciserade iforskarutbildningforskning ochsamhet inom
forskningsuppdrag.

forskningsvolym,viss minstaomfatta krav påskulle kunnaDessa
förslagsvis devissa områden,forskningen inomkostnaderna förimätt

ochnaturvetenskap, medicinteknik,angivitsfyra områden ovan:som
omfatta åtagandenkunnaSamtidigt skulle uppdragenkulturvetenskaper.

profilområden. Sär-respektive lärosätesspecialisering inomi form av
skulle kunna skrivasstatsmakternaprioriterasskilda insatser avsom

mycket restrik-statsmakterna endastfrånutgåri uppdragen. RUT-93 att
professurer inominrättandesig i frågorkommertivt att om avengagera

till berördkunnasker bör uppdragområden. den mån såsärskilda I ges
forskningsuppdraget.inom förläroanstalt ramen

åtagande inomrespektive lärosätespreciseraUppdragen skulle vidare
för vissocksåmån universitetenforskarutbildningen. denI ansvarar
medel-de mindre ochforskningsinsatser vidmedelsfördelning avseende

forskningsuppdra-till uttryck ibör detta kommahögskolorna ävenstora
fördelningen delarkrav påskulle också kunnaUppdragen avangegen.

fördelas iminsta del skallforskning, vissför t.ex. att enav resurserna
fonner.forskningsrådsliknande

i första handskallhögskolornasUniversitetens och egna resurser
forska-basorganisation för forskning ochanvändas för finansieraatt en

här finnsrimligt och angelägetrutbildning. dock bådeDet ut-är att
omfattning.projektforskning i vissför egenfmansieradocksårymme

beroendeskall inte i sin helhet behövaAlla forskningsprojekt avvara
finansiering.extern

med stude-Forskningsfinansieringsutredningen har i samråd RUT-93
miljonersärskilda sammanlagt 50användningen derat resurserav -

forskningsproposition ställdes tillårskronor årligen 1990som genom-
matematisk-naturvetenskapligaförfogande för de humanistiska och

skulle arbetadessa fakulteters ledningsorganfakultetema. Syftet attvar
utifrån kvalitetsbe-med fördelning forskningsresurser typsamma avav

det möjligtdömning forskningsråden tillämpar och göraatt attsom
huvudsak de villkorforskning på ifinansiera högskolelektorers som

forskningsrådsñnansierade tjänster. viktigt motiv ocksågäller för Ett var
i lägeegenfmansierade verksamhetförstärka universitetens närettatt

blir allt omfattan-extemfinansierade forskningen vid lärosätenden mer
fram juni Erfaren-försöksperiod till den 30 1997.de. Medlen avsåg en

mellan de båda fakultetsområdena,heterna, skiljer sig något ärsom
varitövervägande goda. Enligt mening har dessaRUT-93:s resurser av

den oberoende universitetsforskningen.betydelse för stärkastor att
försöksperiodens dessa medelföreslår därför efter utgång,RUT-93 att,

universitetens förfogande för motsvarande insatserställs till de berörda
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inom samtliga forskningsområden.
delEn de uppgifter, skulle ingå i forskningsuppdragen, finnsav som

i dag uttryckta i regleringsbrevens bestämmelser för anslagen till forsk-
ning och forskarutbildning eller i andra statsmaktsbeslut. Forsknings-
uppdragen skulle dock innebära samlat och systematiskt uttryckett mer
för statsmaktemas krav. Uppdragen skulle bygga förslag/offertefpå
från universiteten och högskolorna, där pågående verksamhet presenteras
med angivande starka och sidor och där planer och önskemålav svaga
för förestående planeringsperiod Uppdragsförslagen/offertema"anges.
skulle också kunna tydliggöra verksamheten inom forskningen och
kunna fungera underlag för vidare forskningspolitisk diskussion.som en

Med statsmaktemas krav uttryckta i dels utbildningsuppdrag, dels
forskningsuppdrag blir formen för själva medelsanvisningen inte någon

fråga.central Medel borde kunna anvisas under samlat anslag tillett var
och läroanstaltema. Redovisningen måste dock självfallet iävenen av

sådant utformas så uppföljningett kansystem föratt göras separat var
och de skilda verksamheterna.en av

Den institutionella organisationen

Universitet och högskolor ochsärart särorganisation-

Som tidigareRUT-93 redovisat universitet och högskolor formelltär sett
statliga myndigheter. Universitet och högskolor skiljer sig dock vad

både uppbyggnad och verksamhet på många från vadsättavser som
traditionellt förknippas med myndigheter och varit utgångspunkten för
den reglering utformats med avseende på myndigheterna. I Hög-som
skoleförordningen till exempel inte obetydligt antal paragraferettanges
i Verksförordningen, inte skall tillämpas på universitet och högsko-som
lor.

Enligt RUT-93zs mening det motiverat medär offentligrätts-en egen
lig form för de statliga universiteten och högskolorna. kanDet i detta
sammanhang inom privaträttensnämnas område deatt vetenskapliga
akademiema betraktas självständiga rättssubjekt ansluta tillutan attsom
någon juridisk form. Universitetens och högskolornas ochannan särart
traditionella självförvaltning måste kunna hävdas deras ställningutan att

ifrågasätts.statliga RUT-93 förordar regeringen låtersom att göra en
systematisk genomgång och prövning vad den generella reglering-av av

med avseende på statliga myndigheter bör gälla för universiteten som
och högskolor vilka regler i övrigt börsamt gälla för dessasom som
rättsliga enheter.
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Samverkan med näringslivet

första kontaktsekretariaten vid universitet ochSedan tillkomsten deav
samverkansfonner skapats mellan å sidanhögskolor har flera enanya

näringslivet och samhället i övrigt i syftehögskolan och å andra sidan
vidareutveckla och kommersialisera forskningsresultat.att

s.k. till-Eftersom regeringen i olika sammanhang, i densenastnu
effektiviteten1995/96:25, uttalat sig för iväxtpropositionen prop. att

för teknik-, kunskaps- och kompetensutbyte mellande olika systemen
näringsliv och samhälle be-sidan högskolan och å andra sidanå ena

åtgärder vidtas såväl statsmakter-höver ökas det sig angelägetter att av
universiteten och högskolorna själva.na som av

nyligen tillkallat särskild utredare förTill följd regeringenatt enav
regleringen, ochde bl.a. den rättsligaövervägaatt system, resurserom

samverkan högskola näringsliv kan behöva ändras iskapats försom -
från någranågon riktning Dir. 139, avstår RUT-931995: att presentera

förordning. fönned-förslag innebär förändringar i lag och Däremotsom
utarbetatslar med utgångspunkt i den DeputyRUT-93 rapport som av

UniversityManaging Bosworth vid Salford på uppdragDirector Stuart
Relationships, fö-University-IndustryRUT-93, Arbetsrapport 6av nr

ljande synpunkter:

policy för hur iVarje universitet och högskola bör utveckla en man-
anslagsgivareförekommande fall skall utforma avtal med röran-externa

kommersiella syften.de nyttiggörande forskningsresultat iav

kontinuerligt utvärderas,kontaktsekretariatens arbete börResultaten av-
såväl kvalitativt kvantitativt.som

högskolorInformationen verksamheten vid universitet och börom-
förbättras i syfte underlätta kontakter och samarbete med näringsli-att

för universitets- ochkan lämplig uppgift Sveriges Hög-Detvet. vara en
handbok.skoleförbund samordna detta arbete, i formatt t.ex. av en

och högskolorDen vidinterna organisationen universitet

fullgöraförutsättning för universitet och högskolor skall kunnaEn att
sina uppgifter intern organisation, därändamålsenligt utformadär en

och befogenheter följs åt. undersökningar har visatRUT-93zs attansvar
det här återstår del för det lokala organisationsarbetet. radEn syn-en
punkter i dessa frågor har redovisats i arbetsrapporter, framförRUT-93 :s
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allt ochl RUT-93 vill hänvisa till dessa underlag för detnr nr som
fortsatta arbetet vid universitet och högskolor.

Statsmaktema bör också klarare vad uppgifterna för ochärange som
syftet med olika delar organisationen. RUT-93 vill här framför alltav
peka några frågor rörande styrelsen och fakultetsorganisationen.

Universitets/högskolestyrelsen

Styrelsens roll central fråga, där det definitivt inte bör få finnasär en
några oklarheter. Tyvärr kan det i dag inte råda någon ovedersäg-sägas
lig klarhet i fråga vad styrelsen egentligen skall och vilketgöraom

Ärden egentligen har. det statsmaktemas avsikt styrelsenattansvar
aktivt och direkt skall medverka i ledningen verksamheten, eller ärav
dess uppgift i första hand granskande och kontrollerande,att vara en

för verksamheten uppfyller formella och lämplighetskravgarant att
Statsmaktema måste tydligare markera vad skall styrelsenssom vara
viktigaste funktion. Denna måste självfallet också komma till uttryck i
valet styrelseledamöter och, lika självfallet, förmedlas till dessaav
ledamöter.

Antalet ledamöter relativt i många universitets- ochär stortnu av
högskolestyrelsema, femton Eftersom många före-emotupp personer.
dragande kan engagerade i ärendena till styrelsesammanträde,ettvara
blir sammanträdena ofta ganska folkrika tillställningar. harDetta upp-
märksammats och kritiserats i de intervjuer gjorts med styrelse-som- -
ledamöter. Uppläggningen sammanträdena och deltagandet i dettaav av
icke-ledamöter givetvis fråga bör lösas lokalt. före-RUT-93är en som
slår dock regeringen, med utgångspunkt i klargöranden styrelsensatt av
roll, inför mandatperiod ordning med mindrenästa överväger etten
antal ledamöter.

Enligt Högskolelagen kap. bör2 4 § regeringen ledamöter isom
styrelsen välja med bakgrund i sådan verksamhet ärpersoner som av

utbildnings-ochbetydelse för högskolans forskningsuppdrag. Vad detta
konkret skall innebära inte alldeles klart. Utbildningen och forsk-är
ningen vid universitet och högskolor anknyter på olika till alla delarsätt

samhället. Inför förordnande ledamöter det viktigtär attav av nya
regeringskansliet med de berörda lärosätena diskuterar vilka erfarenheter
och vilken kompetens i första hand bör finnas hos de ledamötersom

skall ingå i styrelsen.som
likhetI med vad gäller för andra statliga myndigheter börsom rege-

ringen fortsättningsvis styrelsenäven och dess ordförande. Enligtutse
RUT -93:s mening kan det dock ifrågasättas rektor skall styrel-om vara

ordförande. Visserligen det vanligaste för statliga myndigheterärsens
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verkschefen också ordförande i verksstyrelsen, från denäratt men
regeln finns flera undantag Sveriges Lantbruksuniversitet. Härt.ex.-
kan också vissa i Förhållande till universitet och högskolornämnas
närliggande exempel: Forskningsrådens huvudsekreterare inte ordför-är
ande i sina respektive forskningsråd. Vid det nyligen inrättade Hög-
skoleverket heller inte generaldirektören ordförande i styrelsen. Fler-är
talet lärosäten har i yttranden Arbetsrapport frånNr 1 RUT-93över
instämt i rektors roll styrelseordförande kan ifrågasättas.att som

kvalificeradEn och erfaren ordförande i universitets/högsko-extern
lestyrelsen, erfarenhetmed akademiskt ledarskap, skulle kunnagärna av
tillföra lärosätet mycket i form kunskaper, erfarenheter och kontakter.av
Samtidigt skulle rektors roll och kunna bli klarare. RUT-93ansvar
förordar därför fortsättningsvisrektor inte skall styrelsens ord-att vara
förande. vill dock betonaRUT-93 vikten styrelseordförandenattav
liksom övriga ledamöter i styrelsen i dialog med ledningennärautses
för respektive universitet och högskola.

Med styrelseordförande kan rektor renodlad ochexternen ges en mer
tydlig roll verksamhetens chef. Rektor skulle givetvis i dettaävensom
fall kunna regeringen. föreslår dock iRUT-93 stället styrel-utses attav

vid respektive universitet/högskola rektor. Ord-rätt att utsesen ges
ningen med valförsamling för få fram lokalt förankrat förslagatt etten
till rektor bör kunna behållas de lärosäten så önskar. valför-Ettav som
farande bör dock inte hindra söker lämpliga kandidater i vidareatt man
kretsar lärarkåren vid det lärosätet och då också använder sigän egna

i varje fall hittills ovanliga metoder, särskilda searcht.ex.av mer
committees hur beslutet iOavsett övrigt förbereds bör samrådetc.
med lärarna, övriga anställda och studenterna vid lärosätet ettvara
obligatoriskt inslag i proceduren.

Generellt gäller hänsyn, såväl vid utformningen denstörreatt av
institutionella organisationen i andra sammanhang, måste till detassom

olikhetema mellan universiteten och högskolorna. Om statsmakter-stora
väljer förtydliga styrelsens uppdrag detså huvudsakli-att att attna avser

övergripande plan behandla lärosätets uppgifter ochettgen mer
verksamhet kan det, i varje fall vid universiteten och de högsko-större
loma, finnas behov för hela lärosätetett gemensamtav organ som mer
direkt beslutar i interna planeringsfrågor och viktigare frågor, intesom
hör till något enskilt verksamhetsområde. Sådana inte ovanligaärorgan
vid utländska universitet, under benämningen senat. Dettat.ex. organ
skulle självfallet ledas rektor och förslagsvis bestå dekanerav av
motsv. och andra valda företrädare för inom universitetet/-grupper
högskolan.
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Fakultetsindelningen och fakultetsnämnderna

Statsmaktema beslutar i dag fakultetervilka skall finnas. Enligtom som
högskolelagen skall för varje fakultet finnas eller flera fakultetsnämn-en
der. två eller Hera fakulteter fakultetsnämndFör får baragemensam
inrättas efter medgivande från regeringen.

lokala fakultetsorganisationenDen med fakultetsin-överensstämmer
delningen i statsmaktemas anslagssystem. Inom vissa områden har en
lokal gjorts.vidareuppdelning

naturligtvis inget absolut samband mellan de iDet vilkaär termer
statsmakterna väljer anvisa medel och indelningen den lokalaatt av
organisationen. bör det oavvisligt krav vetenskapligtDäremot ett attvara
kompetenta för planeringen och ledningen verksam-organ ansvarar av
heten. akultetsnämnder börF således obligatoriska vid de lärosätenvara

förfogar tillanslag forskning och forskarutbildning.översom
föreslår de universitet och högskolor,RUT-93 anvisas anslagatt som

för forskning och forskarutbildning, får själva besluta in-rätt att om
delningen i fakulteter och därmed hur uppsättningen fakultets-om av
nämnder skall indelningsbeslutet måste då ingå till vilkaIut. attse ange
fakulteter vetenskapligt kompetenta lärare vid berörda lärosäten skall
höra. Organisationen och verksamheten självfallet utformasmåste så att

övergripandestatsmaktemas medelsfördelning förverkligaskan och
följas detRUT-93 självklart besluten fakultetsindel-attupp. ser som om
ning kommer fattas med beaktande vetenskapssamhällets sättatt attav
organisera sig i andra länder.

Rollfördelningen mellan fakultetsnämnder och forskningsråd dis-
Önskemålkuteras ofta. förs också fram fakultetsnämnderna skulleatt

arbeta rådslikt. RUT-93 vill framhålla fakultetsnämndemasattmer
uppgifter betydligt vidare och möjligen svårare forskningsrå-är än- -
dens. skall förDe såväl bredd fördjupning, såväl forskarut-svara som
bildning och rekrytering forskare forskningsmöjligheter förav unga som
etablerade forskare, såväl grundforskning på hög internationell nivå som
uppdragsforskning skilda slag. Därtill kommer oftaattav man numera
inte har någon nämndorganisation för den grundläggande hög-separat
skoleutbildningen, också frågor utbildning handhas fakultets-utan om av
nämnderna.

Fakultetsnämndemas beslutskriterier kan inte entydiga sättsamma
för forskningsråden enbart den inomvetenskapliga kvaliteten.som vara

beslut inomFör delar nämnderna ansvarsområde det självklartär attav
inomvetenskaplig kvalitetsbedömning avgörande, fördelningär t.ex. av
vissa uttryckligen avsedda för kvalificerade forskningsinsatser.resurser
Nämndernas jämfört med forskningsråden väsentligt komplicerademer
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hänsynstagande till rad faktorerbeslutssituation kräver emellertid somen
den bakgrunden ingeninte enbart vetenskaplig finnsDetär motart.av

rådslika beslutsfattandet i någonanledning framställa detatt som
fakultetsnämndemas vidareabsolut bemärkelse finare och bättre påän

beslut.bedömningar grundade
vetenskapligi fakultetsnämnden skall haHuvuddelen ledamöternaav

lärama/forskama inomkompetens och i dagsätt utsessamma som av
området vid det eller de berörda lärosätena.

forskningför studier högre utbildning ochInstitut av

beslutsfattande såvälnödvändig förutsättning för kvalificeratEn
forskningsområdetpolitisk andra nivåer inom utbildnings- ochsom

tillgång hög kvalitet i form såväl fakta och kart-till underlagär av av
heltäckande informa-läggningar utredningar och analyser. Någonsom

för närvarande inte fram.tion utvecklingen inom området In-tasom
formationen såväl övergripande avgränsadeoch analyserna merav som

och osystematiska. några få områdenproblem splittrade Inom ärär
svåröverskådligt och svårtol-materialet så omfattande det kanatt vara

information.kat, inom andra saknas väsentligmånga
för infonnation och analys inom ellerrad aktörerEn mersvarar

mindre delar verksamhetsområdet. Flertaletavgränsadesnävt avav
dessa samtidigt själva för verksamhet inom området. gällerDetsvarar

själva, forskningsråden och flera centralauniversiteten och högskolorna
myndigheter, Statistiska Centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen,som

Skolverket.Högskoleverket och
Utbildningens och forskningens roll i samhällsutvecklingen, liksom

olikasamspelet mellan dessa verksamheter inbördes och mellan dem och
samhällssektorer, har blivit betydligt svårgripbar och därmedmera
svåröverskådlig. myndighet organisation har förellerIngen annan ansvar
eller bedriver tvärsgående och övergripande analyser utvecklingenav
inom forskningen, organisatoriska ochutbildningsväsendet och inom
andra förändringars konsekvenser för landets kompetensutveckling och
den enskilde individens möjligheter utveckla sin begåvning, föränd-att
ringar Såda-i kunskapssyn inom olika delar utbildningsväsendet etc.av

analyser likväl central betydelse för såväl statsmakterna och deärna av
politiska ochbeslutsfattarna alla andra aktörer inom utbildnings-som
forskningsområdet och naturligtvis också för olika slagavnämare av
inom näringsliv och andra samhällssektorer.

har i betänkandet högskoleverk 1994:153RUT-93 Ett SOUnytt
pekat behovet regelbundet- fleråriga beslutinför statsmaktemasatt
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högskoleutbildning forskningoch på systematiskt sättett taom mer-
fram underlag för utbildnings- och forskningspolitiken. insatsernaMen
behöver förstärkas ytterligare med kvalificerade analyser och bedöm-
ningar såväl utbildnings- forskningsfrågor.av som

föreslår93 det inrättasRUT- institut för kvalificerade utred-att ett
ningar och studier högre utbildning och forskning. Institutets verk-av
samhetsområde bör i princip inte utesluta någon del kunskaps- ochav
kompetensutvecklingen. viktigt institutetDet samverkar medär att men
samtidigt fristående ställning i förhållande till berörda myndig-ges en
heter inom området. Med hänsyn till det omfattande faktamaterial som
sammanställs inom olika delar utbildnings- forskningssystemetochav
torde institutet självt normalt inte behöva för omfattan-någonsvara mer
de insamling primännaterial. Omfattningen institutet bör medav av
hänsyn därtill kunna bli relativt begränsad.

Enligt RUT-93 mening Kungl. Vetenskapsakademien lämpligär:s en
huvudman för institut detta slag. Vid underhandskontakter mellanett av
RUT-93 och Akademien har också framkommit Akademien be-äratt
redd diskussion hur institut för studier högreatt ta ettupp en om av
utbildning och forskning skulle kunna organiseras.
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Sammanfattning7

högskolereforrnen tillämpninguniversitets- och i mycket1993 års är en
generella förändringar i budget-högre utbildning och forskning av

inom det statliga området. Reformen har dock tyd-och styrsystemen
handlingsmöjligheter och påtagligt inspirerat tillliggjort lärosätenas

diskussioner förändringsarbete. universitet och högskoloroch Inom är
positiv.inställningen till reformen i stort sett

har studerat förändringar i relation till de mål angivitsRUT-93 som
för universitets- högskolereformen.och

Mångfald utbildningsutbudeti

Många förändringar har gjorts i utbildningsutbudet. relation till hela1
verksamheten vid universitet högskolor dock deoch är ännu nya ex-
amina, få,de utbildningsprogrammen och de kurserna bådenyanya om

tilltill antalet utbildningar och studerandeantalet. ocksåDet ärman ser
svårt i förändringarna föranledda reformen.vad månavgöra äratt av

till studentefterfåganAnpassning

aktuella studentefterfrågan inteDen kommer något systematisktmer
föranmälningar, i lärosätenas förplanering komman-sätt, t.ex. genom

de läsår. Några omprioriteringar till utbildningsområden därstörre
sökandetrycket mycket har inte gjorts.är stort

förändringen denDen inom grundläggande högskoleutbild-största
ningen den kraftiga ökningen kursstudier utanför utbildningspro-är av
gram.

Kvaliteten

Inget tyder på svenska universitet och högskolor inte skulle bedrivaatt
verksamhet normalt håller rimlig och inte sällan hög kvalitet setten som



Kapitel118 7 SOU 1996:21

i internationellt perspektiv.ett
Mycket litet har emellertid gjorts för direkt de risker förmötaatt

sänkt kvalitet i form lägre krav i utbildning och examination,av som
hävdats ligga i med resurstilldelning i relation till kvantitativaett system
prestationer.

Ejektivt resursutnyttjande och ökad examination

Det för tidigt konstatera några påtagligaär ännu effektivitetsvin-att om
i form fler helårsprestationer och fler examina i förhållande tillster, av

insatta har uppnåtts till följd reformen.resurser, av
Universitetens och högskolornas ekonomi-administrativa system

fungerar inte tillfredsställande. prioritetHög måste för-ännu ges
bättringar i dessa, så de kan fungera rimligt såväl lärosätenasatt sett ur

statsmaktemas och intressenters perspektiv.externasom

Den institutionella organisationen

Genom reformen har universitetens och högskolornas organisation blivit
blandning två ledningsprinciper, den kollegiala ochen av en mer

managementinrikta .
Statsmaktema har, uttalanden fortfarande be-trots motsatsen, ettom

tydande inflytande den interna organisationen.över

Rollfördelningen mellan statsmakter och universitet/högskolor

Själva kärnan i års1993 universitets- och högskolereform har varit
ändrad rollfördelning mellan de politiska och myndigheterna.organen
Politikerna i riksdag och regering skall besluta mål och preciseraom
resultatkrav. Universitet och högskolor skall för verksamhetenattsvara
genomförs på bästa sätt.

Förändringarna tidigare emellertid i realitetengentemot ärsystem
inte alltid så de framställts och friheten för universitetenstora ochsom
högskolorna fortfarande långt ifrån så total den beskrivits. Universi-som

och högskolor hade frihet både det gällertet verksamhetstor när och
ekonomi redan före den juli1 1993. Och statsmakterna har efter detta
datum i realiteten fortfarande inflytande vad de officiellastörreett än
dokumenten och uttalandena intryckger av.
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Förslag

anbefaller försiktighet med ytterligare systemförändringar. VadRUT-93
universitet och högskolor behöver framför allt möjlighet få kon-är att

sig på sina uppgifter inom utbildning och forskning.centrera

Grundläggande högskoleutbildning

huvudsynpunkt statsmaktemas beslut behöver utvecklasRUT-93 är att:s
och förtydligas. Underlag, bedömningar prioriteringaroch måste redovi-

systematiskt ivad hittills skett nuvarande ordning.änsas mer som
det material fram universiteten och högskolornaUtöver tassom av

själva i årsredovisningar och anslagsframställningar bör Högskoleverket
regelbundet inför fastställande treårsbudget övergripandegöraav- -
analyser situationen för svensk högre utbildning.av

Resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbild-
ningen har varit i bruk för kort tid för RUT-93ännu omprövas.att
föreslår systematisk utvärdering genomförs detnäratt systemeten av
varit i kraft ytterligare några år.

1993 års universitets- och högskolerefonn har lett till kraftigen
ökning antalet studenter läser fristående kurser. formNågonav som av
garanti för fortsatta studier bör till alla de ungdomar bedriverges som
heltidsstudier successiva val fristående kurser.genom av

omfattandeEtt kvalitetsutvecklingsarbete har kommit i vidgång
universitet och högskolor. Som kunnat konstatera gäller dettaRUT-93
i regel långsiktiga insatser och berör inte direkt kontrollenmer av
kravnivân i utbildning och examination, där det funnits förfarhågor
kvalitetssänkningar till följd det resurstilldelningssystemet. Hög-av nya
skoleverket bör regelbundet samla uppgifter vilka särskilda,om
direkta kvalitetskontroller utbildningsnivå och examinationav som
genomförs.

förFormer regelbunden omprövning prislappama resurstilldel-iav
ningssystemet måste enligt mening etableras.RUT-93:s

den mån särskilda åtaganden, utbildningsuppdragen,I tillutöver ges
universitet och högskolor bör det berörda lärosätet få förkostnaderna
detta täckta behöva använda sina reguljära anslag.utan att

Universitet och högskolor har endast i begränsad utsträckningännu
integrerat lokalfrågor och lokalkostnader i de lokala planerings- och
budgetsystemen. och nackdelar med lokalkostnadema ingår iFör- att
resurstilldelningssystemet bör analyseras särskilt, erfa-direktanär mer
renheter lokalt beslutsfattande föreligger.av
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angelägetDet arbete inleds syftei få förär att ett snarast att ett
universitet och högskolor lämpat redovisningssystem. bör iDetta göras
särskild ordning självfallet i samverkan med såväl RRV Hög-men som
skoleverket och företrädare för universitet och högskolor.

Forskning och forskarutbildning

Statsmakternas avvägningar mellan forskningsområden bör, enligt RUT-
93:s mening, kunna i vidare för närvarande, för-göras än närtenner
delningen mellan nio fakultetsområden, några mycket små.görs varav
Områdena skulle i stället kunna förslagsvis teknik, naturvetenskap,vara
medicin inklusive odontologi och farrnaci kulturvetenskaper dvs.samt
humaniora, juridik, samhällsvetenskap och teologi. Med sådanen
gruppering framstår skillnaderna mellan de olika områdena tydligare än
i fmfördelad, vilket också klargör innebörden prioriteringarnaen mer av
mellan områdena.

Liksom i fråga den grundläggande högskoleutbildningen bör införom
de övergripande forskningspolitiska besluten statsmaktemas besluts-
underlag formi årsredovisningar och anslagsframställningarav m.m.
från myndigheterna kompletteras fristående,med övergripande analyser

situationen för forskarutbildningen och forskningen i Sverige.av
har från förRUT-93 utgått det överblickbar tid inte kommeratt att

möjligt alla lärosäten för fasta forskningsresurser iattvara ge ansvar
form fakultetsanslag. Enligt måste för resursfördel-RUT-93 ansvaretav
ningen till lärare vid lärosäten fakultet förtydligas. viktigtDet ärutan att
alla lärare behandlas lika vid fördelningen forskningsresurser, oavsettav
till vilket lärosäte de knutna.är

förordarRUT-93 medel motsvarande de särskildaatt resurser som
under femårsperiod försöksvis ställts till förfogande för särskildaen
insatser inom de humanistiska och matematisk-naturvetenskapli fakul-ga

efter denna periods ställsutgång till de berörda universitetenstetema
förfogande för motsvarande insatser inom samtliga forskningsområden.

Forskarutbildningen

Enligt meningRUT-93:s finns det skäl formerna för medel-överatt se
stilldelning till forskarutbildningen i syfte planering och budgeteringatt

forskarutbildning skall kunna oberoende lärosätenasgörasav mer av
för andra ändamål.resurser



Kapitel 7 121SOU 1996:21

"F orskn ingsuppdrag "

Universitet och högskolor föreslås få statsmakterna beställd verksam-av
het inom forskning forskarutbildningoch preciserade i treåriga "forsk-
ningsuppdrag.

skulle kunna omfatta krav på viss minsta forskningsvolym,Dessa
i kostnaderna för forskningen inom vissa områden, förslagsvis demätt

fyra områden angivits teknik, naturvetenskap, medicin ochsom ovan:
kulturvetenskaper. Samtidigt skulle omfattauppdragen kunna åtaganden
i form proñlområden.specialisering inom respektive lärosätes Sär-av
skilda insatser prioriteras skulle kunna skrivasstatsmakternasom av
i professureruppdragen, inrättande inom särskilda områden.t.ex. av
Uppdragen skulle vidare precisera respektive lärosätes åtagande inom
forskarutbildningen.

Forskningsuppdragen skulle innebära samlat och systematisktett mer
uttryck för skullestatsmaktemas krav dagens Uppdragenän system.
bygga på förslag offerter tredje från universiteten och högsko-årvart
loma, där pågående verksamhet med angivande starkapresenteras av
och sidor och planer önskemål för föreståendedär och treårspe-svaga
riod anges.

delsMed statsmaktemas krav uttryckta i dels utbildningsuppdrag,
forskningsuppdrag blir formen för själva medelsanvisningen inte någon
central fråga. Medel borde kunna anvisas under samlat anslag tillett var

självfallet ioch läroanstalterna. Redovisningen måste dock ävenen av
sådant utfonnas så uppföljning kan förgörasett system att separat var

och de skilda verksamheterna.en av

Samverkan med näringslivet

Eftersom roll viduniversitetens och högskolornas tekniköver-synen
föring till närigsliv och samhälle väsentligen förändrats under årsenare
måste både statsmakterna och högskolan tydliggöra sin policy för nyt-
tiggörandet forskningsresultat.av

och högskolor ochUniversitet särorganisationsärart-

Enligt mening finns starka skäl för offentligrättsligRUT-93:s en egen
form för de statliga universiteten och högskolorna. förordarRUT-93 att
regeringen låter systematisk ochgenomgång prövning vadgöra en av

den generella regleringen med avseende på statliga myndigheterav som
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bör gälla för universitet och högskolor vilka regler i övrigtsamt som
bör gälla det gäller deras offentligrättsliga ställning.när

vid och högskolorDen interna organisationen universitet

Universitets/högskolestyrelsen

Statsmaktema tydligaremåste markera vad skall styrelsenssom vara
viktigaste funktion. självfallet också kommamåste till uttryck iDenna
valet styrelseledamöter och förmedlas till dessa ledamöter.av

Regeringen bör, med utgångspunkt i klargöranden styrelsens roll,av
inför mandatperiod ordning med mindre antalnästa överväga etten
styrelseledamöter för närvarande.än

likhet med vad gäller förI andra statliga myndigheter börsom rege-
ringen fortsättningsvis styrelsen och dess ordförande.även utse

rektorförordar fortsättningsvis inte skallRUT-93 styrelsensatt vara
ordförande.

Styrelsen vid respektive universitet/högskola bör rätt att utseges
rektor. Ordningen valförsamling för få frammed lokalt förank-att etten

förslag till rektor bör kunna behållas lärosätende så önskar.rat somav
Samråd med lärare, andra anställda och studerande skall i fallvart vara
obligatoriskt.

Fakultetsindelningen och fakultetsnämnderna

föreslår de universitetRUT-93 och högskolor, anvisas anslag föratt som
forskning och forskarutbildning, får själva besluta indelning-rätt att om

i fakulteter och därmed hur fakultetsnämnderuppsättningenen om av
skall Organisationen och verksamheten självfallet utfonnasmåsteut.se
så statsmaktemas Övergripande medelsfördelning kan förverkligasatt
och följas upp.

Huvuddelen ledamöterna i fakultetsnämnden skall ha vetenskapligav
kompetens och på i dag lärama/forskama inomsätt utsessamma som av
området vid det eller de berörda lärosätena.

för studier högre utbildning och forskningInstitut av

föreslår detRUT-93 inrättas institut för kvalificerade utredningaratt ett
och studier högre utbildning och forskning. Enligt meningRUT-93:sav
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Kungl. Vetenskapsakademien lämplig huvudman för sådantär etten
institut. Institutets verksamhetsområde bör i princip inte utesluta någon
del kunskaps- och kompetensutvecklingen. viktigtDet institutetär attav
samverkar med samtidigt fristående ställning i förhållandemen ges en
till myndigheterna inom området.
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Författningsförslag8

SFS 1992:1434Högskolelagen

högskolornas organisationstatliga2 kap. De

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

forskar-forskning ochforskning och forskar- §5 För5 § För
utbildning skall det, vid de hög-utbildning skall det, vid de hög-

beslutar,beslutar skolor riksdagenskolor riksdagen somsom
fakulteterför finnas eller flerafinnas fakulteter, och en envar

högskolestyrel-särskilt vetenskapsområde. enligt beslutett av
uppgifterfakultetens uppgifter fakultetensFörFör svarar sen.

de högsko- det eller dedet eller organ som svarar organ som
bestämmer fakul- högskolestyrelsen bestämmerlestyrelsen

fakul- fakultetsnämnder.tetsnämnder. Gemensam
fleratetsnämnd för två eller

fakuleter får dock inrättas en-
medgivande fråndast efter re-

geringen.

fakutets-Flertalet ledamöter i Flertalet ledamöter i fakultets-
nämnderna skall skallnämndernaveten- veten-vara vara
skapligt kompetenta lärare inom skapligt lärare inomkompetenta
fakulteten. skall fakulteten. skallDe Deutses utses

val inom fakulteten. fakulteten.Stu- val inom Stu-genom genom
denterna vid de högskolor där högskolor därdenterna vid de
fakulteten skall verka har fakulteten skall verka harrätt rätt

fakul-representerade i representerade i fakul-att attvara vara
tetsnämndema. tetsnämndema.



Kapitel126 8 SOU 1996:21

Högskoleförordningen SFS 1993:100

kap. Styrelse2 och rektor

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ Styrelsen förl högskola Styrelsen förl § högskolaen en
består, förutom rektor, består ordförande, rektorav av av
högst fjorton ledamöter. Rektor ledamöter till detövrigasamt

styrelsens ordförande. Vidär antal bestämmer.regeringen
förfall för rektor rektors ställ-är
företrädare ordförande. En så-
dan ställföreträdare har alltid

vid styrelsensrätt närvaraatt
sammanträden

8 § Rektor förordnas 8 § Rektor styrelsenutsesav rege- av
ringen för högst efterår för högskolan för högst år.sex sex
förslag styrelsen för högsko- Beslutet skall föregåsav av sam-
lan. Innan styrelsen sitt råd med lärare, övrigaavger an-
förslag skall förslag inhämtas ställda och studenter vid hög-
från valförsamling. skolan.en

14 § den valförsamlingI Paragrafen utgår.som
föreslår rektor eller prorektor
skall flertalet ledamöter vara
lärare. Studenterna har rätt att

representerade i valförsam-vara
lingen.

Styrelsen skall meddela närmare
föreskrifter valförfarandet.om
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mittédirektivKom

1993: 143Dir.

års högskolereformuniversitets- ochUppföljning 1993av

Dir. 1993:143

regeringssammanträde 1993-12-22.Beslut vid

anför.Statsrådet Ask

Mitt förslag

uppföljningsärskild utredare tillkallas förföreslårJag göraattatt enen
högskolereforrn. Avsikten studeraochårs universitets-1993 är attav

kännetecknar reformenökadehur den friheten och det ansvaret somnya
treårsperiodenhögskolorna underutnyttjats universiteten ochav

1993/94-1995/96.
omgående och pågå den 1996.Arbetet bör inledas 1t.o.m. mars

påligger universitet och högskolorAnsvaret

högskolor frihet för kvalitetproposition Universitet och1992/93:1I -
föreslogs förändringar i regelverket för de statliga univer-långtgående

bakomsiteten högskolorna. grundläggande principerna dessaoch De
för universitet och högskolor beslutaförändringar skapa frihet attattvar

för verksamheten. prin-innehåll i och institutionella Dessaramarom
bet. l992x93zUbU3,ciper godkändes riksdagen i december 1992av

rskr. 1992/932103.
högskolelag och högskoleförordning 1993: 100,1992:1434Den nya

för Sverigesändrad respektive 1993:2211993:1080senast
förlantbruksuniversitet det resurstilldelningssystem grund-samt nya

juli statsmak-utbildning, delvis infördes den 1993, innebär1 attsom
övergivit den direkta styrning landets lärosäten för högreterna av

utbildning och forskning tillämpats under lång tid. stället harIsom
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för mycket och väsentlig delansvaret den lång-stora resurser en av
siktiga kompetensutvecklingen i landet lämnats till universitetenöver
och högskolorna. Jfr 1992/93:169, bet. l992/93zUbUl4, rskr.prop.
1992/932363.

Två de statliga högskolorna, nämligen Chalmers tekniska högskolaav
och Högskolan i Jönköping, förs fr.o.m. den juli1 1994 tillöver
stiftelsefonn för ytterligare öka mångfalden prop. 1992/931321, bet.att
199.7/93:UbU18, rskr. l992x93z405.

Den väsentligt ökade självständigheten för universiteten och hög-
skolorna har kombinerats med ordning innefattar kraftfullaen som
incitament för utveckla kvaliteten i verksamheten och öka effektivi-att

i resursutnyttjandet. Universitetskanslem harteten givits föransvar
nationell utvärdering och kvalitetsbedömning. Sålunda tvåsvarar nya
myndigheter, Kanslersämbetet och Rådet för grundläggande högsko-
leutbildning, för stimulera och stödja universiteten och högskolornaatt
i deras ansträngningar utveckla kvaliteten. Vidare införs successivtatt

resurstilldelningssystem såväl för grundutbildning för forskningnya som
och forskarutbildning under treårsperioden. Ett uppföljningsansvar har
lagts på Verket för högskoleservice VHS.

Reformen har genomförts parallellt med ökade tillförtsatt resurser
universitet och högskolor för möjliggöra kraftig ökning antaletatt en av
studenter i grundläggande högskoleutbildning.

Uppdraget

viktigasteDe målen för 1993 års universitets- och högskolereforrn är
väsentligt öka universitetens och högskolornas frihet i förhållandeatt

till regering och riksdag,
stimulera till mångfald i fråga såväl innehåll i organisa-att om som

tion verksamheten,av
höja kvaliteten i verksamheten,att
utnyttja effektivt,att resurserna
öka antalet studenter och doktorander fullföljer sinatt utbildning,som

och
utbildningsutbudet inom den grundläggande högskoleut-att anpassa

bildningen till studenternas efterfrågan.
Utredaren bör studera hur dessa grundläggande mål förverkligas vid

universiteten och högskolorna under den första treårsperioden. Utredaren
bör studera hur denäven högskolelagen och den högskole-nya nya
förordningen vilkentillämpas. Utredaren bör särskilt belysa i
utsträckning reformens intentioner igenom till demträngt ytterstsom
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studenterna.ochnämligen lärarnaverksamheten,försvarar
utvecklats:aspekterföljandehursärskilt belysabör ocksåUtredaren

beslutsorganolikaStudentinflytandet i-
urvalsreglerochBehörighetsvillkorw

studenternatillinformationochAntagningssystem-
internationaliseringutbildningenshögreDen-

institutionerochstyrelse-fakultetmellanRelationema-
utvärderingen.internaför denAnsvaret- landetdelarolikaiutbildningtill högretillgänglighetenVidare bör av

sociala,dengällervadförändringareventuellaliksombelysas
utbildning.till högrerekryteringenregionalaochkönsmässiga

arbeteutredarensförRamar

dir.kommittédirektivengällerarbeteutredarenssärskildadenFör
särskildaochkommittéersamtliga ut-till1992:50dir.1984:5 samt
redovisningrespektiveinriktningutredningsförslagensangåenderedare

konsekvenser.regionalpolitiskaav
för jäm-1992:EUArbetsgruppenmedsamrådaskallUtredaren

JÄST-gruppen,s.k.denforskning,ochutbildningi högreställdhet
be-projektdeutvärderingsamladtillinitiativtagitvilken somaven

ökadsiktemedhögskoloruniversitet ochtid inomdrivits senare
jämställdhet.

resurstilldelnings-Utredningenfrånskall vidare nyttUtredaren om
Resursbered-s.k.den1992:05,högskolorochuniversitetförsystem

resurstilldelnings-hand deti förstaerfarenheterningen, hämta nyaav
systemet.

gällervadKanslersämbetetmedsamrådaslutligenskallUtredaren
högskoleserviceVerket förmedochkvalitetenutvecklamedarbetet att

verksamheten.uppföljningengällervad av
Utbildningsdeparte-översiktligt.redovisasfortlöpandeskallArbetet

riksdagspartier,företrädare förberedaordningsärskildiattmentet avser
dessadelmöjlighetintresseradeandraoch att taorganisationer av

september 1994.ibörredovisningenförsta görasredovisningar. Den
1996.denslutredovisas 1skallUtredningsarbetet mars

Hemställan

regeringenjaghemställeranförtharjagtill vad atthänvisningMed nu
Utbildningsdepartementetförchefenbemyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
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1976:119 med uppdrag uppföljninggöraatt 1993 års uni-en- av
versitets- och högskolerefonn,

besluta sakkunniga,att sekreterare ochexperter, biträdeom annat
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna skallatt
belasta åttonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

1995:28Dir.

universitets-års1993uppföljningutredningentillTilläggsdirektiv avom
1994:01högskolereforrn Uoch

1995den 2regeringssammanträdevidBeslut mars

förtillkallatsutredaresärskildeuppdragetDenSammanfattning somav
1993:143dir.högskolerefonnochuniversitets-års1993följaatt upp

uppdragi attges
tillresurstilldelningfördeteffekterna systemetanalysera nyaav-

grundutbildning,
ochforskningtillresurstilldelningförformernaanalysera-

ochhögskolor,ochuniversitetvidforskarutbildning
till.anledningkananalysenförändringartill deförslaglämna gesom-

Bakgrund

har1993decemberden 22bemyndiganderegeringensstödMed av
medutredaresärskildtillkallatUtbildningsdepartementetförchefen en

högskole-ochuniversitets-års1993uppföljninguppdrag göraatt aven
93.reform RUT

denregeringsbeslututredarentillgivitsdirektivdeEnligt genomsom
omfattar1994:126dir.1994oktoberoch den 27december 199322

harreformenförmålenhuranalyseraalltframföruppdraget att
treår-förstadenunderhögskolorochuniversitetvidförverkligats
gällerreglerformellai deförändringarföreslåsperioden somsamt att

högskolor.ochuniversitetvidverksamhetenför
baraintehögskolorochuniversitetvid styrsVerksamheten genom

deocksåverksamhetenförförordningar. Ramarochlagar genomges
använd-förgällervillkordeförfogandetillställs samt somresurser som

regleringsbrev.ibestämmelserenligtdessaningen av
bet.bil.1987/882150prop.riksdagenbeslutEnligt av

inomstyrningenekonomiskaden1987/88:394rskr.1987/88:FiU30, är
regeringinnebärresultatorienterad. Det attochmål-statsförvaltningen

verksamheten attinriktningenbeslutarriksdagoch genomavom
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formulera mål. Besluten inriktning fattas grundvalom av
dokumenterade resultat följs och utvärderas. 1993 års universi-som upp

och högskolereform innebärtets- långtgående anpassningen av resur-
stilldelningssystemet för universitet och högskolor till dessa principer.
Tilldelning för grundutbildning sker i förhållandeav tillresurser
uppnådda resultat.

Det resurstilldelningssystemet för grundutbildningnya delär en av
1993 års universitets- och högskolerefonn. Samtidigt det ledutgör ett
i avregleringen och delegeringen för verksamhet och ekonomiav ansvar
inom statsförvaltningen helhet och bör i detta sammanhang.som ses

Uppdraget

Den särskilde utredaren för uppföljning 1993 års universitets- ochav
högskolereform RUT 93 skall följa resurstilldelningssystemetupp mot
bakgrund målen för reformen.av

Utredaren skall analysera hur det förändrade resurstilldelningssys-
påverkat universitettemet och högskolor. Konsekvenserna med avseende

på rekrytering studerande, studieorganisation utbud kurserav samt av
skall belysas, framför allt med avseende på de och deltidsstude-vuxen-
randes möjligheter studera vid universitetatt och högskolor. dettaI
sammanhang skall de åtgärder lärosätena vidtar för stimulerasom att
återkommande utbildning redovisas. Utredaren skall vidare analysera hur

påverkar kvalitetensystemet i utbildningen.
Ett målen med reformen delegeraär beslutaav att rätten att om

användning till universitet och högskolorresursemas och därmed öka
deras handlingsfrihet i resursanvändningen. Utredaren skall undersöka
hur fördelningen mellan olika ändamål har påverkats.av resurser

Formema för resurstilldelning till forskning och forskarutbildning och
dess relation till den grundläggande högre utbildningen skall analyseras.

Uppdraget skall i denna deläven översiktligt redovisas fortlöpande.
Utredningen skall slutredovisas den 1 1996.senast mars

Utbildningsdepartementet
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synpunkter överSammanställning av

Ledningen,lArbetsrapportRUT-93:s nr

vetenskapen.ochmakten

efteråriakttagelserRUT-93:s ettsammanställning1Rapport är avennr
tillattityderanalyseraochkartläggapåinriktatsharoch attreformen

institutionelladegällervadutnyttjatsharfrihetenhurreformen samt
Rappor-ledarskapbefogenheter,ochfördelning mm.ansvaravramarna,

högskolorochuniversitetinomverksammademsig tillriktar ärten som
ochuniversitetförförutsättningarnadiskussionsunderlagett omsom
ochkvalitativaattraktiva,utvecklaanda kunnareformensihögskolor

överlämnadesforskningsmiljöer. Rapportenochutbildnings-effektiva
berördatillMöjligheter1994.ihögskolorochuniversitet- gavstill mars

yttrandenhar 25Totaltoktober 1995.tillsynpunktermedinkommaatt
yttrandensammanfattningNedanRUT-93.tillinkommit avenges

huvudfrågor.rörande rapportens

synpunkterAllmänna

sigställerSFS,högskolorochuniversitet samtsamtligaI settstort
reformensefterutvecklingenavseendeiakttagelserRUT-93:sbakom
lednings-viktenSärskilt betonas attjuli 1993.ikraftträdande den 1 av

högskolorochuniversitetanalyserats. Dettaochframlyftsfrågorna ger
utvecklingenlokalafortsattai denanvändaskanunderlag avett som

universitetUppsala poäng-ledarskapet.befogenheteroch samtansvars-
utvärderaochslutsatserdratidigfördetdock att enärännuattterar

BoråsiHögskolanochuniversitet, KTHGöteborgsår.efter tvåreform
betydligtinriktningönskvärdadenna tariförändringarnapåpekar att

involveradeallagenomföra parterår atttid nulängre attän ett menpar
vadintentionerreformens äninsiktbättremycket varsomhar omen

fallmångadet ipåpekarBoråsiHögskolan att1993.juliden 1fallet
värderingarochtankesättförändringgrundläggandekrävs vanor,aven

frågandet härförändringar ärradikalasådanagenomföraför somatt
om.

Mitt-universitetLundsochUmeå samtLantbruksuniversitetet,Både
problemområdets ochstorlekbeaktandemedhögskolan att avanser

RUT-93tillgänglig harvarittidbegränsadedenkomplexitet samt som
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inte bara förtjänstfulltpresenterat ett underlag för den fortsatta diskus-
sionen också åstadkommitutan dokument kanett användas i densom
ledarskapsutveckling äger följd högskolanssom avregle-rum som en av
ring. Däremot för både UU och framLU rädsla för statsmakternaatten
kan komma vidta generella åtgärderatt kan skadliga för verk-som vara
samheten till följd RUT-93att beskriverattav utvecklingenman anser
så högskoleenhetemaatt uppfattas likartade vad deän egentligenmer
ar.

Oroande de signalerär återgång till ökad centralstymingom som
kommit till uttryck i uttalanden och åtgärder från utbildningsdeparte-

såvälmentet Lunds Göteborgs universitetanser ochsom
SFS lyfter fram reformen frihetsrefonn frihet för högsko-som en -lorna själva beslutaatt utbildningsutbud, antagningsreglerom och orga-

nisationsstruktur. SFS dock högskolorna i sin frihetsyraattanser inte
fullt förstått reformenut innebäratt även krav på varjeett enskildatt
högskola skall ställning i de frågorta inte längre regleradeärsom
nationell nivå. SFS avsaknaden lokalaatt regelverkmenar ärav stor,
vilket inte kan acceptabelt. En majoritet universitetanses och hög-av
skolor har emellertid i sina yttranden medgivit denna brist och påpekat

arbetar medatt utveckla lokalaatt reglerman och förnyade ochansvars-
befogenhetsordningar.

Flera universitet och högskolor det utomordentligtattanser vore
olyckligt det klimatöppna för utveckling skapatsom undersom senare
år skulle drabbas likriktning det slag karaktäriseradeav en av som
tidigare decenniers högskolepolitik. KI, KTH och Högskolan i Luleå
betonar särskilt vikten fortsatt förtroendefull dialog mellanav en stats-
maktemas företrädare och företrädare för universitet och högskolor. SLU

ytterligare snabbaatt förändringarmenar kan osäkerhetengöra ökaratt
och nödvändig fortsattatt utveckling lokalt inte kan genomföras på
önskat sätt.

Ledarskapsfrågor

Samtliga universitet och högskolor, SFS och Högskoleverket delar
uppfattningen ledarskapets ökade betydelse.om Däremot råder i viss
mån delade meningar huruvida RUT-93:s beskrivningom de olikaav
ledningsstrukturer vållarmöts problem eller inte.som

SLU, GU, Umeå universitet, KI, Högskoloma i Luleå, Karlstad,
Trollhättan/Uddevalla SFS och Högskoleverketsamt delar helt påsynen
de problem analyseras i SFSsom rapporten. högskolornaattmenar som
organisationer måste intensifiera sitt arbete med finna och utbildaatt
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lojalitetskonfliktermed detillrättakommaförledareskickliga somatt
kapitletledare. KIvalkollegiala atttill följduppstår omanseravav

bästa.tillhörledarskapsfrågoma rapportens
ibeskrivsspänningarochproblemdedäremotUU att somanser

överdrivna.ärrapporten
uppenbartdetyttrandesitt atti ärframhålleruniversitet attLunds

kraftfulltochmedvetetmålinriktning,påkravställerhögskoladagens
siglätt låtersåinteutvärderingochuppföljninghandlande samt som

samtidigtledningsstrukturen. Menkollegialagamlamed denförenas
ochuniversitetenledningenbrister ifinnsdeterkänner att avmansom

lösesinteproblemen ettfastslåsdetmåstehögskolorna att genom
andra be-förutvecklademodellernäringslivetsÖvertagandeenkelt av

böruniversitetendet inomLund,enligtistället,Slutsatsen atthov. är
samtaletintellektuellafriadär detkollegialitet,slagsbyggas en nyupp

administration. Detoch ärledningförformereffektivamedkombineras
fårledarskap,aktivtskapaefter ettviktigt, sträva att somattmenar man,

åtgärder.kontroversiellaförävenacceptans
RUT-93sigvänderFörbund DoFFForskares motochDoktoranders :s

förespråkarledarskap. DoFFtydligtochaktivtredovisning ett merom
skall ståuniversitetdemokratisktochstarktsjälvständigt,istället somett
kritisktochmognadintellektuellförplatsstyrning ochfrånfritt vara en

viagrundforskningför statsan-tillräckligamedochtänkande resurser
slagen.

ordförandedessochStyrelserna

styrelsensbetonarsynnerhethögskolorna ioch deuniversitetFlera nya
förhållandendebakgrundsärskiltutvecklingen,roll i mot somnyaav

reformen.råder efter
Göteborguniversitetoch någrahögskolornademajoritetEn nyaav
RUT-93zsstöderLandstingsförbundetochSFSLinköpingoch samt
Linköpingstyrelsen.ordförande iskallrektorifrågasättande varaav om

Boråsointressant.relativt attegentligenfrågandock är anserattmenar
möjligheternagällerdetoklarhetvissordning skapar närnuvarande en

för-finnsdetfrån rektor. KI attutkrävastyrelsenför att menaransvar
enheterandraFleraställning.slutligdärför inteochnackdelaroch tar

klar-ochytterligareanalyserasrektor börstyrelserelationenattmenar -
Trollhättan/UddevallaKarlstad,Teaterhögskolan,göras

däremotframhållerLundochUppsala attStockholm,Universiteten i
utåtkontakternaoch iuniversitetet ärinomlegitimitetordförandensför

dockSamtligaordförandeposten.bekläderrektornödvändigt menaratt
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förhållandena kanatt annorlunda utanför de universiteten ochvara stora
ställer därför inte krav på enhetlighet inom hela universitets- och hög-
skolesystemet. Stockholms universitet påpekar härutöver övervägandeatt
skäl talar för rektor borde tillsättasatt direkt universitetet. Regering-av

inblandning i tillsättningsförfarandet uppfattasens endast formellt.som
Studentkåren i Uppsala framför förslaget ordförande iatt styrelsen

väljs bland de regeringen utsedda allmänföreträdama. Därmedav skulle
rektors roll inför styrelsen klargöras.

SLUs styrelse har alltid haft ordförande vilketextern fungerar välen
och undviker, säkert del de problemmenar RUT-93man, en av som
pekat på. Linköpings universitet och Högskolan i Skövde däremotanser

högskoleledningenatt och styrelsen i mycket liten utsträckning kan ha
synpunkter på innehållet i högskolans verksamhet. Kraften ligger istället
enligt Skövde i generell normbildning, föreskrifter viss styrning viasamt
medelstilldelning. Linköping betonar universitet ochatt högskolorstörre
i princip inte bör sina styrelserstyras än mål- ochav annat genom
ramfonnuleringar och prioriteringar legitimeringsamt beslutgenom av

de facto fram inomväxt andra delar universitetetsom ävenav om man
samtidigt betonar styrelserna inte saknaratt betydelse.

Institutionsnivån

Flera universitet och högskolor SFS, DoFF ochsamt Studentkåren i
Uppsala behovet tydliggöraatt ledarskapetatt fakultets-anser ochav
institutionsnivå är SLU, KI, UListort. UU framhåller behovet ettav
starkt ledarskap institutionsnivå.

SLU prefektstyming iställetatt för institutionsstyrelseanser förmod-
ligen skulle föredra. harKIatt konsekvent redanvara genomfört pre-

Ävenfektstyming. Linköpings universitet påpekar vikten starkaav
institutioner och framhåller vikten prefekterna haratt direktkon-av en
takt med rektor i vad kallas managementfrågor.som

Universitetet i Uppsala för positivatt utvecklingatt skallmenar en
kunna förverkligas krävs emellertid institutionsstrukturenatt förändras
och nuvarande många små enheter slås till och slag-störresamman
kraftigare enheter. Endast institutioner viss storlek kan ekonomisktav
bära inrättandet administrativa tjänster för underlättaav prefektensatt
arbete. beskriverKI i sitt yttrande sådan utvecklingatt genomförtsen
inom KI.

SFS och Studentkåren i Uppsala stöder RUT-93zs betoning attav
universitet och högskolor klargör och befogenheter inom sinaansvar
organisationer och förnyar delegationsordningar.
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Fakultetsindelningen

olika vid olikautfonnatsharorganisationenställning iFakulteternas
ochfakultetsnämndemanaturligtdärförlärosäten. Det attär synen

däremotråderskiftande. Detställning närmastuppgifter ochdekanus är
bör fåi fakulteterindelningenregleringenenighettotal att avomen

universitet.respektivebeslutas lokalt av
fakultetsorgani-avregleringstudentkårUppsalaEndast att avanser en

olycklig.sationen vore
denfakultetsindelningen såsomuniversitetGöteborgs att nuanser

bak-ändamålsenlig specielltheltföråldrad och intereglerad motärär
mellangränsområdenaibedrivsforskningmängdgrund att storenav

universitet,Göteborgsenligtbör,fakultetema. Mantraditionellade
få beslutabemyndigande självafåstyrelsernalåta attöverväga att om

varjeblirkonsekvensanslagstekniskfakultetsindelning. En attlokal
anslagsposter,fördelatintefakultetsanslaguniversitet får ärett som

nödvändi-förnyelsemöjligheter tillökadeinnebäravilket skulle genom
framhåller utgörMed alltomprioriteringar. snävare man,resursramar,ga

faktor.hämmanderesurstilldelningochfakultetsindelningtraditionell en
uppfattningama.skiftardekanusutseendeförVad gäller formerna av
Göteborgmedanskall behållasordningnuvarandeLund att anseranser

universi-bördekaneralternativa prövas attt.ex.sätt att utseatt genom
uppgiftenanförtrosrektorochuppdragstyrelse får detta attatttets

Högskoleförordningensintedekanus. GUförslag tillutarbeta attanser
rektor bra.bekräftelsevalförsamling och ärregler med aven

Studentinflytandet

naturli-och studenternaledningenmellan ärpåpekar kontaktenSFS att
vilket ocksåuniversitetenvidhögskolornapåoch ännärmaregare

detstudentkår påpekarUppsalaiakttagelser.framgår RUT-93zsav
studenter-och kräverminskatstudentrepresentationeniolyckliga attatt

centralt.nämnder reglerasochantal i styrelsernas
beredningsorgande mångafarhågordelar RUT-93Studenterna attom:s

oklarhetertill skapalokalt bidrarinrättats egent-att vem somomsom
fattas.i praktikenoch deför beslutligen varansvarar

framföralltstudenter ochförrättssäkerhetenframhållerDoFF att
reform och detminskat 93 årsdramatiskt hardoktorander att nugenom

Högskoleverkettolkningar och föreslårfram för allskönsfritt attatt
idag tillämpasreglerde näri uppdrag översyngöraatt somavenges
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det gäller förlängning doktorandtjänster.av
Vad gäller studentmedverkan så SLU det ställs alltatt störremenar

krav studenternas medverkan samtidigt det blir allt svårare attsom
hitta studenter villiga tillräckligtär med tid försätta arbetet.attsom av
Man måste utveckla former föratt det möjligtgöraattmenar man nya
för studenterna deltaga i arbetet.att

Utbildningsutbudet

Några förändringar i utbildningsutbudstörre har inte RUT-noterats av
93 dock tycks fömyelsebenägenheten vid de högsko-störrevara nyare-
Ioma vid universiteten. dennaän Mot beskrivning vänder sig flera
universitet Uppsala och Lund i särskilda bilagor redovisar för-som
nyelse- och förändringsarbete avseende grundläggande utbildning. Hög-
skoleverket däremot verifierar några förändringar intestörreatt ännu
gjorts de tidigare linjerna har eller mindre oförändradeöversatts mer-
till Högskolan i Borås framhåller framförallt har antaletattprogram.
studenter på 60 och 80 poängnivå och därmed antaletpoäng examens-
arbeten ökat mycket kraftigt vilket förtjänar uppmärksamhetstörre än
hittills.

Uppsala studentkår framhåller det beklagligt förändringstak-äratt att
och fömyelsen det gäller ledningsstrukturematen är större när än när

det gäller utbildningsutbudet och studieorganisationen. Samtidigt betonas
kontinuerlig förnyelse och anpassning till samhälletatt med ök-en en

ning antalet kurser och utbildningar inte under några omständigheterav
får ske med avkall på utbildningens kvalitet.

Administration

majoritetEn remissinstansema stöder iakttagelserRUT-93:s attav om
behovet kvalificerad och effektiv administration inte tillräckligtav en
har uppmärksammats universitet och högskolor i samband medav
refonnförändringama. Många t.ex. Göteborg, KI, SLU, Karlstad, Borås
framhåller konsekvensen blir RUT-93 påpekat dekaneratt ochattsom
prefekter upplever deras arbetstid i alltför utsträckningatt stor upptas av
administrativa göromål. bristerTrots framförallt i redovisnings- och
ekonomisystemen, erkännes flertalet högskoleledningar,som av menar
många imponerande utveckling skett från i huvudsakatt manuellaen
rutiner till tämligen fungerandeväl datoriserade med mångasystem
gånger otydliga och motsägelsefulla krav och föreskrifterrentav -sena,
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från centrala organ.
befogenheterlångtgående decentraliseringReformen innebar aven

uppföljning ochställda krav påoch sådan förutsätter högtoch enansvar,
understrykernivå. Högskoleverketbåde lokal och centralutvärdering

utvärderings-uppföljningsgpåpekandebetydelsen RUT-93zs attomav
bör inordnas i verksam-kvalitetsutvecklingsarbetet bättreoch sättett

systematiskoch högskolor.vid universitet Enhetens infrastruktur
sinuniversitet och högskolorkvalitetsarbetet vidgranskning tar nuav

enligt verketsinitiativ,Högskoleverket-början inom ett som
berörda.och intresserat demottagits positivtuppfattning, av

Övrigt

myndighetstatligUniversitetet som

univer-det allt orimliga iberör fråganFlera remissinstanser attmerom
regering-myndigheter underjämställs med statligasitet betraktas och

statsmaktemas styrningStockholms universiteten. framförT.ex. att av
organisationer med högstnormalt frånmyndigheterna utgåroch krav

ellerrenodlade myndighets-med relativthundra anställda ochnågra
storlek ochbåde till sinserviceuppgifter. Universiteten är menar man,,

annorlunda organisationer.karaktär helt
analyserakundedet värde RUT-93denna bakgrundMot omvore av

statlig organisationformoch komma med förslag meraom en ny av
högskolor.lämpad för universitet och

för grundutbildningenLärarnas intresse

resultat ochprestationemas koppling tillArbetsrapporten framgårAv att
iställa grundutbildningenförmodligen bidragit tillresurstilldelning att

fortfarande huvud-befordringssystemen för lärarecentrum attmer men
dennaHögskoleverket delarsakligen prioriterar forskningsverksamhet.

1993/94hänvisar till Grundutbildningsrådets årsrapportuppfattning och
akademiskaländer där dedär studie Sverige devisar äratt ett aven
undersöktaforskning.lärarnas intresse fokuserat Av 14är mest mot

mindreNederländerna och där lärarnaländer det bara i Japan varvar
grundutbildningintresset förintresserade undervisning. ökandeDetav

pekarglädjande Högskoleverket, ochRUT-93 ärnoteratsom menar
följes framöver.vikten dessa frågoratt nogaav
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