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Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Regeringen bemyndigade den februari för18 1999 Chefen Utbildningsde-
Östrosstatsrådet Thomas tillkalla kommitté med uppdragpartementet, att en

Örebrofölja och stödja det arbete universitet och Södertörns hög-att som
skola skall bedriva med förbättra ledningen och kontrollen verksam-att av
heten och utveckla de ekonomiadministrativa funktionema.att

Med stöd bemyndigandet förordades Birgitta Böhlin ordförande iav som
kommittén. ledamöter förordadesSom universitetsdirektör Rune Fransson,
universitetsdirektör Staffan Sarbäck och utredare Sten Ström.

sekreterareSom förordades departementssekreterare Svensson.Eva
Vi ber härmed få överlämna vår enligt uppdragetatt rapport ovan.

Stockholm i november 1999.

Birgitta Böhlin

Rune Fransson Staffan Sarbäck Sten Ström

/Eva Svensson
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Sammanfattningl

Örebrodet arbetestödjafölja ochfrån regeringenUppdraget att somvar
ledningförbättrabedriva förskallhögskolaSödertörnsuniversitet och att

ekonomiadministra-utveckla deförverksamhetenkontrolloch attsamtav
läro-totalanalysnågongjorthar vi intevårt arbetefunktionerna.tiva I av

utifrånfrågordeinriktatverksamhetersamtliga utansätenas upp-oss
kommitténskälet tillsamtidigtväsentliga. Detta attbedömtdraget ärsom

hur kom-konsekvensanalyserredovisakommeri dennainte attrapport av
ekonomiskt, EGungdoms-,jämställdhets-,sigförslag ställermitténs ettur

påfinnsgenerella kravmed deenlighetperspektiv imiljömässigteller som
sådana analyser.redovisasamtliga kommittéer att

ochrevisionsberättelserdetagit del rapporterKommittén har somav
respek-högskolarespektivetillavlämnatRiksrevisionsverket RRV samt

fattatsregeringsbeslutskrivelser och motpå dessative lärosätes somsvar
februari 1999.denRegeringsbeslut 11detta bilaga 2bakgrund av

Örebro åtgärdat deuniversitetetkommitténuniversitet bedömerFör att
vidtagitförtjänstfulltpåUniversitetet hargjort. sättrevisionenpåpekande ett

gåtthar sedanKommitténuppstod.de problemför hanteraåtgärder att som
vadbedömeruniversitetet och utöversin granskningvidare i att som re-av

iredovisasåtgärder vidtasdenedanståendebör åtminstonedan gjorts som
ytterligareföruniversitet. Dettaavsnitt förvarje enskilt attanslutning till

särskiltkanåtgärderdeuniversitetet. nämnsstyrningen vid Avförbättra som
framhållas:dessa

deka-mellan rektor,ansvarsfördelningentydliggöraUniversitetet bör-
prefekter/institutioner,ner/fakultetsnämnder och

förvaltningschef ellerförstärkasUniversitetsledningen bör att engenom-
iuniversitetsledningendels stödjauppgiftmedmotsvarande anställs att

chef förfungerafrågor, delsekonomiskaochstymings- att sam-ensom
universitetsförvaltning,manhållen

påpekandenkommittén RRVsdel bedömerhögskolasSödertörns attFör
hög-där inteandra delarfinnsdethögskolan,delvis åtgärdats attmenav

bakomliggandedeför hanterakrävsåstadkommit vadskolan att pro-som
högskolaSödertörnsbedömningkommitténsblemen. attSammantaget är

regeringendetillverksamhetorganisation ochbehöver ramar somanpassa
intehögskolanbedömningKommitténsverksamhet. ärangivit för dess att av

detunderskottetnuvarandedetinarbeta utankunnakraft kommer attegen
börmed dettaarbetetverksamheten. Iförsöka rekonstrueraaktuelltblir att

fram för dentydligaambitionsnivå ochingå lägga fast tasattatt ramaren
pla-den fortsattaviktigt förhögskolan.vid Dettaverksamhetenframtida är

denutbildning förbrasäkerställaoch förhögskolanneringen vid att en-en
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skilda studenten vid högskolan och bra arbetsplats för högskolansen perso-
nal. Därutöver lämnas rekommendationer i anslutning till respektive avsnitt.

deAv åtgärder kan särskiltnämns dessa framhållas:som
Högskolan bör överväga övergå till organisationsmodell,att inom vil-- en
ken nytänkande hanteras proj ektorganisationer,genom
Högskolan bör utveckla metoderna för väsentligt be-ett- prognoser som
slutsunderlag för ledningen, styrelsen och regeringen
Högskolans styrelse bör låta utarbeta och därefter fastställasnarast- en
modell för verksamhetsplanering och budgetering säkerställer attsom re-
alistiska och balanserade budgetar fastställs i tid innan verksamhetsåret
inleds,
Högskolans styrelse och rektor bör vidtar åtgärder med anledningsnarast-

det förutsedda underskottet för år 2000 kommuniceraav planernasamt
till chefer och övrig personal
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Bakgrund2

bilaga 1från regeringen Utbildningsdepartementet,Uppdraget attvarse
Örebro högskolaoch Södertörnsuniversitetarbetefölja och stödja det som

verksamhetenoch kontrollenförbättra ledningenskall bedriva med att av
Riksrevisionsverketfunktionerna.ekonomiadministrativautveckla deoch att

budgetåret Hög-revisionen avseende 1997i den årliga 1998RRV har av
ÖrebroÖrebro, framfört invändningaruniversitet,sedermeraskolan i mot

verksamheten. SÖ-styrning Föruppföljning ochhögskolans budgetering, av
den in-resultatredovisningen,invänt bl.a.dertöms högskola har RRV mot

ekonomiadministrationen.ochkontrollenterna
material i formpå inläsninggrundas delsKommitténs slutsatser avav

del-årsredovisningar,på dessa,lärosätenasskrivelser från RRV samt svar
på intervjuerdelsdelegationsordningarårsrapport, budgetunderlag, m.m.,

beslutsnivåer.med på olikapersoner
inledandedisponerad medKommitténs till regeringen är ettrapport av-

delsoch högskolesektom,universitets-stymingsfrågor dels inomsnitt om
myndighet.expansion Där-elleri samband med nyetableringallmänt av en

organi-avsnitt, nämligenför sig ibehandlas de båda lärosätenaefter trevar
avsnittför dessa koncentrerarekonomi.sation, styrning och Inom ramen

så-uppdraget, dvs.forfrågor relevantakommittén behandlingen ärav som
situ-ekonomiskaoch lärosätenaspå iakttagelserdana har bäring RRVssom

rekommendationer. Förkommitténsavsnitt avslutas medation. Varje
risk-särskilt avsnitt medhögskola tillkommer dessutomSödertörn ett en

särskilda problem.analys detta lärosätesav
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ochuniversitets-Allmänt3 om

högskolesektorn

Organisationsmodell
univer-högskolereformochMed utgångspunkt i års universitets-1993 ges

verksamhetensbeslutahögskolor frihet det gällersitet och när attstor om
årsi 1993viktig komponentorganisation genomförande.inriktning, och En

integrerad delreform resurstilldelningssystem styr-ett nytt avensomvar
påemellertid inte fungerakanresurstilldelningssystemetDetsystemet. nya

tillfredsställande.fungerarinte ekonomiadministrationensättavsett om
organisationtydligverksamhet,för välfungerandeGenerellt fordras enen
högskoleför-Högskolelagen ochansvarsfördelning.och klar besluts- ochen

högskolan.ansvarsfördelningen inomordningen reglerar den övergripande
så-till följdoch högskolorBeslutsstrukturen vid svenska universitet är av-
Deoch komplex.mycketcentral reglering traditionväl sammansattsom -

institu-styrelse-/rektorsnivå ochhuvudsakliga ansvarsnivåema utgörs av
tionsnivå.

hos vilkaresultatenheternaInstitutionema de egentligautgör resurser
finansiä-tillforskning. Med hänsynförbrukas för utbildning och att externa

in-inomforskare/forskargrupperdirekt till enskildaofta lämnar bidragrer
planeringenekonomiskai denblir de enskilda forskarnas rollstitutionerna

ledning-de centralaförstärksoch uppföljningen avgörande. rollDeras attav
mening.sådana i formellinte beslutar medel änen om mer

krävande ochår blivitekonomihanteringen påSamtidigt senaresom
institu-vilket ökatinom högskolan,komplex, har decentralisering sketten

ekonomisk kompetensställer ökade kravtionemas självständighet. Detta
Häri inne-administrativ stödpersonal.hos prefekter/institutionsstyrelser och

förhållningssätt tilländratökad kunskap i ekonomifrågorsluts såväl ettsom
ekonomisk styrning och uppföljning.

modeller vil-hierarkiskafunnits motviljahögskolan har detInom moten
bestårtriangel hörnorganisationen ibland beskrivsket gjort att varssom en

beskriverlikvärdiga Modelleninstitution och fakultetrektor, parter.av som
kollegialtkollegialt beslutsfattande medett ett ansvar.

styrelsenhögskoleförordningenRegeringen emellertid i kap. §2 2ger
förangelägenheter ochallatill uppgift ha inseende högskolansöveratt svara

fastslås rektorförordningsdess uppgifter fullföljs. 3 §I när-attatt samma
högskolan. Medverksamheten vidstyrelsen för ledningundermast svarar av

tillkommerhögskolevärldenbefogenhet driva verksamheten. Idetta följer att
högsko-fakultetsnämnder enligti fonnytterligare komplikation som,aven

grundut-forskarutbildning ochforskning,leförordningen, skall föransvara
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bildning.
Fördelen med hierarkisk modell det enkelt beskriva denär äratt atten

och förstå vilka befogenheter delegerats till vilken befattningsha-att som
Vidare det känt alla till frågan avgörande skallär ettvare. av vem om

hänskjutas beslutssituationen inte finns beskriven i delegeringsan-t.ex. om
visningama. En kollegial styrning verksamheten personligtutan ettav an-

för ekonomin försvagar förutsättningarna för effektiv ekonomistyr-svar en
ning. organisationen skallFör fungera fordras således tydlig beskriv-att en
ning beslutsbefogenheter och logisk och följer givna förut-ärav ansvar som
sättningar.

Organisationen under rektor följer inom den svenska högskolan i princip
två huvudlinjer. den delegerarI rektor beslutsbefogenheter ochena ansvar
till dekaner för skilda fakulteter i sin prefekter för ledningtur utsersom av
institutioner och delegerar beslutsbefogenheter och till dessa. Enansvar an-

ordning rektor prefekter och delegerar det operativaär att utser ansvaretnan
till dessa medan fakultetema har övergripande roll för forsknings-en mer
och utbildningsplanering, resursfördelning, kvalitetssäkring, Fakulteter-etc.

här betrakta del ledningen operativtär att utanna mer som en av men an-
i vissa frågor regleras direkt i högskoleförordningen.utomsvar, som

Oberoende modell finns idag utveckling tydliggöra prefek-mot attav en
operativa och betrakta detta ledarskap särskildtemas attansvar som en pro-

fession kräver utbildning inom bl.a. administration, personligt ledar-som
skap och strategiskt ledarskap. Normalt betonas i dessa sammanhang vikten

sammanhållen ledning och församlat verksamhet, personalettenav ansvar
och ekonomi.

Kommittén har valt särskilt studera hur de båda lärosätenas organisa-att
tion stödjer ändamålsenliga lösningar de problem föranlett vårtav som upp-
drag.

Budgetprøcessen
denI formella budgetprocessen i Sverige finns flera möjligheter hanteraatt

dels finansieringen nyetablering eller kraftig expansion lärosäte,ettav av
dels de risker förknippade med detta.ärsom

I första utarbetas underlag berörd högskola ellerett steg sär-ett av av en
skild organisationskommitté. Vikten realistiska kalkyler understryks påav

plats i föreliggande Efter beredning mellan berör-rapport.annan gemensam
da departement kan regeringen fatta beslut förelägga riksdagenattom en
proposition med förslag till beslut.

riksdagsbeslutEtt kan enligt regeringsformen ha karaktären inrikt-av- -
ningsbeslut, inte juridiskt bindande för regeringen i prakti-ärsom men som

fårken betydelse för framtida ställningstaganden. Andra beslutstor typer av
har dock tydlig verkan, exempelvisen
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anvisa anslag, ändamål kan finansiera deBeslut attatt vara ex-om vars-
ramanslag årligttrakostnader expansion innebär. Ett är men gersom en

följandeflexibilitet outnyttjade medel från år kan tillatt ett sparasgenom
förtid formår och års anslag får utnyttjas i inästaatt av en an-genom

dockslagskredit, storlek får bestämmas regeringen högst 10% avvars av
då utgifter-anslagsbeloppet. reservationsanslag lämpligt de totalaEtt är

beloppetberäknas inte i tiden de uppkommer. Hela somkan närna men
användasfår första året, och får därefterinte överskridas anvisas för det

under högst år.tre
hurBeslut eller ökad låneram. medgivnaDen storaramen angerom ny

för finan-lån regeringen får tillåta lärosätet i Riksgäldskontoretatt ta att
ka-anläggningstillgångar för expansionen. årligasiera de krävs Desom

och avskrivningar finansieraspitalkostnadema för investeringen ränta
bidrag, donationer ochsedan dels anslag för driften, dels avgifter,av

verksamhet.andra specialdestinerade intäkter får disponeras i berördsom
likviditets-eller ökad kreditram. sådan får utnyttjas förBeslut Enom ny

fi-då utbetalningarna överstiger inbetalningarna eller förbehov dvs. --
lager.nansiering rörelsekapitalbehov t.ex.annatav

ekonomisk förpliktelseBeslut bemyndigande iklädaatt staten somom
till framtida då skall finansieras med anslagleder utgift denna ett somen

inte anvisat. får regeringen förriksdagen Bland rättännu ettannat att
ingåändamål och till visst belopp tillåta lärosätevisst ett ett att upp-upp

löpande verksamhe-handlingsavtal. Sådana avtal behövs för denattsom
anställning personal, hyraskall fungera tillfredsställande avtalten om av

bemyndigande.något särskiltlokaler och liknande kräver dock inteav
Innebörden i lämnat bemyndigande statsmakterna förär attett att svarar

då följdmyndigheten får anslag för täcka utgifterna dessa uppstår tillatt
de ingångna avtalen.av

förformella således flera olika metoderbudgetprocessen innefattarDen
deexpansionen Samtidigt påtar sig statsmakternahögskola.att styra av en

finansiella riskerna för expansion hålls inom givna ramar.en som
besluta medel påbör emellertid regeringen harDet rätt att attnoteras att

påkallat till följdanvisat anslag inte skall användas detta sär-ärett om av
statsñnansiella skäl. Gene-skilda omständigheter i verksamhet elleren av

före-skall regeringen vidta de åtgärder den har befogenhet till ellerrellt som
slå riksdagen nödvändiga åtgärder det finns risk för beslutat ut-att ettom

integiftstak eller utgiftsramar kommer överskridas. innebär detDet attatt
såda-finns några garantier för kommer få disponeramyndighet attatt en ens

medel beslutats i den formella budgetprocessen.na som
alla möjligheterEnligt kommitténs mening har inte budgetprocessens ut-

Örebroi och nyetableringennyttjats till fullo då expansionen högskolanav
osäkerhethögskola på Södertörn beslutats. har skapatDetta ramarav en om

för verksamheten, bidragit till de ekonomiskaoch villkor vilket i sin tur pro-



14 SOU 1999:135

blem särskilt Södertörns högskola står inför. Inför framtida beslutsom nu
expansion eller nyetablering kommittén tydligare styrningom attmenar en

från statsmaktemas sida skulle minska riskerna för denna problem.typ av
När organisationskommitté tillsätts för utreda eventuell nyetable-atten en
ring skall del deras arbete ingå fram beslutsunderlag in-att ta ettsom en av
kluderande kalkyler, med angivande olika ambitionsnivåer riskana-samtav
lyser. börDetta framgå redan de direktiv regeringen beslutar in-av som om
för sådana kommittédirektiv. alternativEtt istället för tillsätta organi-att en
sationskommitté i samband med nyetablering regeringen tillsätter led-är att
ningen for den nyetablerade verksamheten, då redan från början får tasom

för det finns korrekt beslutsunderlagatt alla kan ställaettansvar partersom
sig bakom.
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Örebro universitet4

Bakgrund4.1

Örebro högskolere-årssamband med 1977i bildades formellt iHögskolan
utbildningsenheter, Upp-tidigareform sammanslagning fyragenom en av

IdrottshögskolanGymnastik ochuniversitetsfilial, Socialhögskolan,sala -
Örebro mediHögskolankompletteradesFörskollärarseminariet. 1978samt

Örebro frånövergick 1995VårdhögskolanMusikpedagogiska institut.
fyraVidare drivs sedanhögskolan.till bli institution vidLandstinget att en

och servitörer.högskoleutbildning för kockarår Grythyttantillbaka i en
Örebro uni-benämnasfick Högskolan iden januari 1999Fr.o.m. l rätten att

vetenskapsområden.versitet och erhöll
såväl ökning i volymår inneburitUtvecklingen under har somensenare

frånhar ökat 3 151helårsstudenterbreddning och fördjupning. Antaleten
1998.anställda 658år Antaletverksamhetsåret 1989/90 till 1998.6 212 var

ök-vilketmiljoner kronorUniversitets intäkter uppgick till 4781998 var en
påvisarför 1999föregående år.ning med i jämförelse med Prognosen12%

statligterhöll universitetetårytterligare ökning med 6%. 1999För etten
från med 20ökning 1997forskningsanslag miljoner kronordrygt 52 enom -

detuniversitetsstatus,beslutetutökade anslaget ochmiljoner kronor. Det om
intensifieringhar medförtvill utfärda doktorsexamen,säga rätt att aven

budgetpropositionen 2000forskarutbildning.satsningen på forskning och I
Örebro ochforskningförföreslås universitet tillförs ytterligareatt resurser

pla-miljoner kronorforskarutbildning. föreslås 75,6För 2000 samt ensom
ochmiljoner kronornivån år till 95,6neringsförutsättning för 2001anges

miljoner kronor.för år 2002 till 115,5
budget ochuniversitetet saknathaft invändningarharRRV attmot att

verk-styrninguppföljning ochhaft bristfälliga rutiner föruniversitetet av
resultatutvecklingen under 1997.ochsamheten vilket återspeglas i resultatet

vidförstresultatutvecklingenden negativaUniversitetet uppmärksammade
nödvändigabeslutdelårsrapporten, vilket medfördeupprättandet att omav

kritiserade RRVfå effekt. Vidareåtgärder fattades för under året för attsent
1995/96budgetunderlaginlämnadbristande beslutsunderlag i samband med

åtgärder påverkarbeslutadeprecision i för hurbristandesamt re-prognoser
sultatet.

ochinvändningarutifrånKommitténs tillkomst uppstod i mycket RRVs
åtgärdat dessauniversitetetsäkerställagenomgång har gjorts för att atten

så skett.kommitténområden. det framkommitAv attansersom
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Organisation4.2

Beskrivning
Örebro universitet har organiserat sig i totalt nio storinstitutioner som om-
fattar flertal Institutionema storlek varierar kraftigt. Den ekono-ämnen.ett
miska omslutningen vid den institutionen Institutionen for1998största var
vårdvetenskap, 70 miljoner kronor och den minsta Institutionen förvar re-

och måltidskunskap miljoner kronor Bilaga10 Organisations-staurang-
Örebroskiss universitet.över

Institutionema leds prefekt till vilken befogenheter har delegerats.av en
Prefekt rektor på förslag från institutionen. Vid varje institutionutses av
finns styrelse består studenter, teknisklärare och personal. Sam-en som av
mansättningen sådan lärarna i majoritet. fastställd instruktionEnär äratt
finns för vad dessa styrelser skall sådan uppgift bl.a. institu-Engöra. är att
tionsstyrelsema fastställer budgeten.

institutionerFörutom finns antal centrumbildningar. Vidare finns femett
avdelningar för för den administrationen såsom in-att svara gemensamma
formations-, student-, personal-, ekonomi- campusfrågor.och

ÖrebrosambandI med Högskolan i fr.o.m. den januari 1999 ficklatt
benämnas universitet och erhöll vetenskapsområden, har två fa-rätten att

kultetsnämnder en med inriktning naturvetenskap och teknik ochmot en
humaniora och samhällsvetenskap tillkommit. nämnderDessa skallmot

behandla frågor forskning, forskarutbildning och grundutbildning.som avser
Då nämnderna blir ganska så bedrivs delen arbetetstörrestora av genom
utskott. Till nämnderna finns knutet kansli, del den centralaärett som en av
förvaltningen.

Redan i juli inrättades1997 provisorisk fakultetsnämnd, och från ochen
med maj 1998 delades för utveckling mellan nämnd för humani-ansvaret en

och samhällsvetenskap och nämnd för teknik och naturvetenskap. Deora en
båda nämndernas huvuduppgift har varit utvecklingenleda forsk-att av
ningsorganisationen och under delen vidta förberedelser1998 attsenare av
för inrättande ordinarie fakultetsnämndsorganisation med två nämn-av en
der.

Vidare finns vid universitetet prefektråd, bestående samtligaett av pre-
fekter, rektor och chefstjänstemän. Rådet fungerar rektors lednings-som

beslutande. Rektors beslutsfattande egenskaputan attgrupp, vara av myn-
dighetschef sker vid bestämda tidpunkter, beslutsmöte.s.k. deltarDär även
prorektor, dekanema, två prefekter deltagandet roterande, kanslichefär

informationschef.och anslutning tillI detta behandlas också viktigaremöte
frågor, förberedelse för kommande beslut. nytillträdde rektornDent.ex.som
har under hösten inrättat professorsgrupp där rektor regelbundet träffaren

Ävenuniversitetets professorer for diskutera universitetsbegreppet.att a
ordförandeskapet i det sk prefektrådet har förändrats. kansliche-Numera är
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fen ordförande i gruppen.

Analys
Frågan fakultetsnämndemas och organisationen fåttroll i har för-om ansvar
nyad aktualitet bakgrund skiftet på rektorsposten.mot av

Under tiden högskola verksamheten tydligt organiserad i två be-som var
slutsnivåer, dvs rektor prefekt, där prefektema hade inflytandesamt ett stort

prefektråd vid rektors beslutsmöten i frågor strategisksamt ävengenom av-
betydelse. Tillkomsten de två fakultetsnämndema och därtill kopplatav an-

skiftet på rektorsposten har enligt vår bedömning skapat osä-samtsvar en
kerhet i organisationen beträffande ansvarsfrågor det läge uni-Im.m. som
versitetet befinner sig i vad såväl behov ekonomisk rekonstruk-nu avser av
tion kraftig uppbyggnad forskningen det vikt denstörstaär attsom en av av
operativa ledningen inom universitet väl känd och arbetar enigtär mot upp-

mål. Frågan universitetets framtida ledningsstruktur såledesärsatta om
central.

ÖrebroVid universitet har rektor chefsansvar för de nio prefektema.ett
har rektor direktDärutöver for fem avdelningar kansliett samt ettansvar

inom den centrala förvaltningen. syfte avlasta rektor bör universitetetI att
inrättandet förvaltningschefstjänst, liknande den i prin-överväga av en som

cip finns vid landets övriga universitet och högskolor. tillska-Genomstörre
pandet förvaltningschefsfunktion skapas brygga mellan ekonomiav en en
och verksamhet vi universitetet, saknas i nuvarande organisationsmo-som
dell. Förvaltningschefen bör direkt underställd rektor och dels havara an-

för den samlade universitetsforvaltningen, biträda rektordels och uni-svar
versitetsledningen i övergripande administrativa frågor.

Universitetsforvaltningens uppgift och behöver också tydliggörasansvar
med anledning nämndernas uppgift kommertillkomst den dessa attsamtav
ges.

Kommittén rekommenderar:
universitetet tydliggör ansvarsfördelning mellan rektor, deka-att-

ner/fakultetsnämnder och prefekter/institutioner,
universitetsförvaltningens roll uppgift tydliggörsochatt samt
universitetsledningen stärks for avlasta rektor för-att att attgenom en

valtningschef eller anställs uppgift dels stödja uni-motsvarande med att
versitetsledningen i frågor dels fungerastymings- och ekonomiska som
chef för sammanhållen universitetsförvaltning.en

Örebro2 19-2192Stödnu
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4.3 Styrning

Beskrivning universitetets modell för intern styrningav
ÖrebroRektor fastställde i juni för verksamhetsplanering för1999 modellen

universitet. Modellen har i kvalitetsutvecklingsprojekt inomutvecklats ett
prefektrådet. korthet går på rullande treårsplan fram underI den ut tasatt en
våren och den detaljerade verksamhetsplanen för det kommande åretatt
inklusive under treårs-uppdragen till institutionerna utarbetas Avsommaren.

framgå.planen skall universitetets kända och önskade utveckling Modellen i
punktform:

treårsplanen för första året och mindre för de följande,preciseradär mera-
tidigt tydlig betingelserunder hösten institutionerna signal ochges en om-
omfattning året,verksamheten under det kommandeav
planeringsarbetet inriktat på det kommande årets verksamhet,är-
det kommande årets plan ska i huvudsak ansluta till treårsplanen och verk--
samhetsplaneringen ska utvecklas i och seminarier,möten
självvärdering för direktiven för det uppdraget och skaunderlagär ett nya-
finnas med i dialogen,
kvartals- och halvårsuppföljningar verksamheten skall genomföras,av-
inklusive dialog kring utfallet och

frågor kring jämställdhet, arbetsmiljöarbete, information, personalpla-även-
nering, lokalbehov, investeringar skall avhandlas i verksamhetsuppdraget
och följas upp.
Modellen utveckling det tillämpades vid planeringenär systemen av som

och1998 1999.av

Analys
uppnåFör effektiv styrning inom universitetet krävs verksamhetatt atten

och ekonomi knyts och utvärdering.i budget, uppföljning Visamman anser
den nyligen beslutade modellen för verksamhetsplanering skapar förut-att

sättningar för effektivare styrning verksamheten. Särskilt bör fram-en av
hållas den tydliga ambitionen med dialoger mellan institutions- och led-
ningsnivån. prefektema.Modellen upplevs också positiv kritikDenavsom

framfördes beträffande årsplaneringen 1998 och 1999 verksamhetsom av
avsåg främst förändrade kring finansieringenspelregler, otydlighetom av
de kostnaderna sistnämndarektors roll i Detsamtgemensamma processen.

viktigt fasta på för verksamhetsplaneringen den denär att ta statusatt ge
förtjänar.

syfte utveckla modellen ytterligare har universitetet inför arbetetI att
med verksamhetsplan för år förstärkt beredningsgruppen med de två2000
dekanema från respektive fakultet. Uppdraget från rektor med stödär att,
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från den centrala förvaltningen, arbeta fram budgetförslag för hela uni-ett
versitetet innefattande såväl verksamhetsuppdrag ekonomiskasom ramar
för universitetets samtliga institutioner. Kommittén utgår från dennaatt ut-
vidgade beredningsgrupp kommer för den löpandeäven att ettges ansvar
uppföljningen.

Enligt högskolelagen, 2 kap har styrelsen för högskola inseende2 en
högskolans alla angelägenheter och för dess uppgifter full-över attsvarar

högskoleförordningens kap framgår bl.a. styrelsen förAv 2 2 §görs. att en
högskola har fatta beslut i frågor resursfördelningen.den internaatt om
Universitetsstyrelsens roll i planeringsprocessen således central. Kom-är

Örebromittén har konstaterat styrelsen för universitet enligt den rek-att av
fastställda modellen för verksamhetsplanering förutsätts ha aktiv del itor en

verksamhetsplaneringen och uppföljningen den centralt do-Ettav samma.
kument i detta sammanhang den treårsplanen. Styrelsen har is.k. de-är att
cember år diskutera1999 Verksamhetsplan för 2001-2003. Av denna plan
skall universitetets kända och framgå.önskade utveckling rektornDen nya
har i sitt installationstal framöver hållervikten universitetetpoängterat attav
sig inom givna ekonomiska bör påpekas styrelsen i denDetta ävenramar. av
kommande verksamhetsplanen.

den treårsplan för för dåva-Av 1999-2001 fastställts styrelsensom av
Örebrorande Högskolan i framgår universitetets lokalutvecklingsplan under

avsnittet Infrastruktur och kvalitet. Förverkligas alla utbyggnadsplaner
innebär årendet utökning lokalytan med mellan och25% 1998 2001.en av
Enligt universitetet detta lokaltillskott den ökning verksam-motsvarar av
hetsvolymen kan förutses. Vidare styrelsen lokalernaattsom menar som
normalt för 20% kostnaderna måste byggas i takt medrunt ut attsvarar av
verksamheten expanderar. Vi vill påpeka kommit-i detta sammanhang att

intetén gjort någon analys rådande lokalsituation. det kom-Däremot ärav
mitténs uppfattning det inte självklarhet lokalerna alltid behöveräratt atten
utökas i samband med ändamålsenligexpansion. effektiv och lokalplane-En
ring ska baseras på verksamhetens behov utgå från givna ekonomiskaoch

Efter genomförda institutionsbesök intervjuer kommitténärsamtramar. av
den uppfattningen, universitetets utbyggnadsplaner har förank-att en svag
ring i organisationen. Kritik har möjlighetframförts det inte attmot att gavs
diskutera och prioritera behovet lokaler förhållande till andrai öns-av nya
kemål.

ÖrebroStyrelsen för universitet bör i framtida styrdokument typenav
Verksamhetsplan för den kommande treårsperioden markera vikten av en
lokalförsörjning har sin utgångspunkt i verksamhetens reella behov in-som

för de kan förväntas planeringsperioden.underom ramen resurser som
antal åtgärder har vidtagits syfte förbättra ekonomi-Ett i att

administrationen inom universitetet.
kanBl.a. delegationsordning, antal regler, riktlinjer ochnämnas ettny
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anvisningar har sammanställts i ekonomihandbok inforrna-samt attsom en
tionsmöten med ekonomihandläggare inom hela universitetet genomförts.
Vid institutionsbesökde gjordes framkom önskemål enhetliga redo-som om
visningsregler med frihet för institutionernaDagens system stor attm.m.
själva i hög grad fatta beslut i dessa frågor upplevdes tidsödande ochsom
ineffektivt.

ÖrebroI starkt decentraliserad organisation, universitet, ställs deten som
på såvälkrav institutionsledning på den ekonomiadministrativastora som

organisationen vid resultatenhetema. Kommittén har konstaterat detatt
idag behövs goda kunskaper i ekonomi och erfarenhet universitetetsav re-
dovisningsmodell for klara resultatstymingen institutionerna.vid fort-Enatt

utveckling mål- och resultatstyming, ökad grad extemfinansi-satt mot en av
ering ökad komplexitet kraven på hög ekonomiadministrativgörsamt att
kompetensnivå vid universitetets institutioner framgent kommer bli änatt

Vår bedömning den erforderliga kompetensen inom det ekono-större. är att
miadministrativa området inte finns inom universitetets samtliga institutio-

ner.

Kommittén rekommenderar:
rektors roll i styrningen tydliggörs och stärks. Budgeten böratt vara en-

överenskommelse mellan rektor och resultatansvarig. kräverDetta att orga-
nisationen uppfattar rektor delaktig under helaäratt processen,

fakultetsnämndemasde i budget- och uppföljningsprocessenatt nya ansvar-
tydliggörs,

lokalplanering utifrån verksamhetens krav ekonomiskadegörsatt samten-
förutsättningarna,

de krav universitetsledningen ställer beträffande den ekonomiadmi-att som-
nistrativa kompetensen vid institutionerna definieras. kartläggningEn inom
universitetets samtliga institutioner bör åtgärder vidtas, där sågöras samt
behövs,

Örebrode administrativa stödfunktionema vid universitetöversynatt en av-
Syftet bör utveckla dessa ñinktioner, så de på professio-görs. att att ettvara

nellt kostnadseffektivtoch stödjer kämverksamheten och skaparsätt nytta
för hela universitetet. detta arbete bör ingåI också förtydliga intenden-att

roll, och befogenheterternas ansvar
enhetliga modeller för planering, uppföljning, redovisning skapasatt m.m.-

för hela universitetet.
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Ekonomi4.4

Beskrivning
ÅrsredovisningÖrebro framgår följande:för år 1998universitetsAv

158,3kronor,miljonerår till 478uppgick 1998intäkterUniversitetets varav-
bidrag.avgifter ochkronormiljoner avser

finansieringen harDen stagnerat.externa-
för årkronormiljonerpåpositivt resultat 7,5redovisarUniversitetet ett-

påminusför år 1997resultatetmedskall jämföras ettvilket1998, varsom
kronor.miljoner20

1998-kronormiljoneruppgår till 20,1underskottsamladeUniversitetets per-
12-31.

årmedjämförelsekronor imiljonermed 14,8förbättratsharLikviditeten-
1997.

tioöverskottförplaneratför år 1999i budgetUniversitetet har ett
år 2000underavsiktföruniversitetethar ävenVidaremiljoner kronor. att

så-ambitionUniversitetetskronor. ärpå tio miljoneröverskottettgenerera
dennoll. Avpå plus minusresultatsamlathaår 2001fr.o.m.ledes ettatt

univer-framgårhörandedärtilldelårsrapporten attinlämnade samt prognos
år 1999förfastlagda budgetendenfullt troligtdetbedömersitetet attsom

uppnås.kommer att

Analys
såväl antaletgälleruppbyggnad. Detfortfarande under stu-Universitetet är

budgetpropositionenhar iRegeringenforskningsverksamheten.denter som
Örebro medel 2000-ytterligareerhålleruniversitetföreslagitför år 2000 att

vadvillkoreninnebärforskningen. Däremotuppbyggnadför2002 aven
såväleffektivisering förpåkravfortsattgrundutbildningtillanslag ettavser

Örebro universitetÖrebro högskolor.ochuniversitetövrigauniversitet som
kostnadseffek-expansionsåvälsituation medhanterahar således att somen

effektiviseringsåtgärderbehovet ärdiskussion kringtivisering. fortsattEn av
särskiltrektoruniversitetsstyrelsesåvälhar ettsåledes viktig. Här an-som

svar.
nollminussamlat plusåstadkommauniversitetet beräknarAtt ettatt re-

Åt-över.faranuppfattasnågotinte på ärår fårsultat inför 2001 sätt att
kostnadseffektivt Detbibehålla synsätt.syftedärför vidtas igärder bör ettatt

sigskaffaböruniversitetet ettuppfattningkommitténsockså snarastattär
kompetensutveckling,behovframtidaförhandlingsutrymmeekonomiskt av

disponerasböromstruktureringar Dettastrategiska satsningar, utrymmemm.
ingåså detta kanbehovdettaanalyseraStyrelsen bör attrektor. snarastav

för 2001-Verksamhetsplanenkommandei denförutsättningarnasom en av
2003.
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Kommittén rekommenderar:
universitetet analyserar behovet särskiltatt ekonomiskt handlingsutrym-av-
for den kommande treårsperioden detta förutsätt-samt tarme som en av

ningarna i Verksamhetsplanen för 2001-2003. Syftet med detta skapaär att
handlingsutrymme för kommande behov kompetensuppbyggnad, strate-av
giska satsningar eller omstruktureringar

universitetsstyrelsen i kommande riktlinjeratt avseende Verksamhetsplane--
ring 2001-2003 vikten universitetetpoängterar framgent kost-att även ärav
nadseffektivt och håller de ekonomiska regeringen och universi-ramar som
tetsstyrelsen beslutar Universitetsstyrelsen bör i detta dokument tydliga-om.

markera sin uppgift och sitt för universitetets utvecklingre ansvar
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högskolaSödertörns5

Bakgrund5.1

på Södertörninrättashögskola skullei maj 1995beslutadeRiksdagen att en ny
Huddingetillanslutningilokaliserashuvudsakligen skulledennaoch att

Södertälje.Botkyrka ochHaninge,tillutbildning förlagdvisshasjukhus, men
Kostnadernahösten 1996.underpåbörjadeshögskolanvidVerksamheten

till 34beräknades1995/96budgetåretomfattandeförstaför den etappen
föruppbyggnadsarbete ochavsågmiljoner kronor. Denna etapp resurser

budgetårentvå förstadeUnder1996.höstenheltidsstudentercirka l 000
täckandeförkronormiljonersammanlagt 40högskolandentilldelades nya

inomfinansieringsinklarahögskolanförutsattesDärefterstartkostnader.av
andraUnderresurstilldelningssystemet. etappordinarieför det enramen

ytterli-medutökasverksamhetenskullebudgetåren 1997-1999omfattande
hög-så denplaneradesVerksamhetenhelårsstudenter. att0003 nyagare

tillförasskullefrån år 1999successivt, ochbyggasskolan skulle ut resurser
heltidsstudenter.cirka 4000motsvarande

omfattningibyggasförutsatteshögskolanForskningen vid ut somsamma
huvudsakligenförutsattesstorlek.motsvarande Denhögskolorövriga av

Östersjöstiftelsen ändamål ärsärskilda stiftelsedenfinansieras varsgenom
Östeuropainriktning påmedforskarutbildningochforskningfinansieraatt

Även stiftelseÖstersjöregionen särskildadenStorstockholm.i södraoch
vårdområ-forskning inomstödja bl.a.ändamålVårdalstiftelsen är attvars
forskarut-ochforskninghögskolansfinansieringtillbidradet förutsattes av

bildning.
utbildningsuppdraghögskolaSödertörnshadebudgetåret 1998 ettFör

deinomminst 400totalthelårsstudenterminst 090omfattande 3 na-varav
anställdaAntaletutbildningsområdena.och tekniskaturvetenskapliga var

miljonertillår 221uppgick för 1998intäkterHögskolansunder år 1998.254
år.föregåendemedjämförelseimed drygt 45 %ökningvilketkronor var en

underskottekonomisktemellertidhögskolanredovisadeårSamma ett som
redanhögskolantillkommerTill dettakronor.miljoner attuppgick till 23,5

på 21,8underskottackumuleratnegativtupparbetatharsedan tidigare ett
miljoner kronor.

helårs-dubbelräknatharhögskolaninvändningarhaftharRRV mot att
grundutbild-avräknatdärmedochhelårsprestationerochstudenter

förhargrundutbildninganslagsmedel för använtsför högt,ningsanslaget att
obligatoriskaflerasaknatresultatredovisningen harforskningsändamål, att

I 1994/952359.rskr.l994/95zUbUl,90-96, bet.1994/95:100 s.prop.
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uppgifter, högskolan brustit iatt efterlevnad och kunskaper gällandeom re-
gelverk efterfrågade uppgiftersamt att inte lämnas till regeringen. Vidare
har RRV förstärkningansett denatt interna kontrollen och ekonomi-en av
administrationen behövs.

Kommitténs har bl.a. bedömt vidtagna åtgärder utifrån RRVs invänd-om
ningar kan tillräckliga. Flera punkterna återkommer i följandeanses av av-
snitt. Det allt överskuggande problemet för högskolan dock, enligt kom-är
mitténs mening, dess ekonomiska situation.

5.2 Organisation

Beskrivning
Södertörns högskola leds liksom övriga universitet och högskolor sty-av en
relse och rektor myndighetschef. Vid Södertörns högskolaav en harsom en

organisationsmodell valts de två beskrivsannan än i kapitel 3 Allmäntsom
universitets- och högskolesektorn. Högskolansom modell matris medär en

kollegier, ansvariga för planering och genomförande verksamhet, ochav
avdelningar med för personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor bilagaansvar
4 Organisationsskiss Södertörnsöver högskola. Kollegiema leds före-av
ståndare lärare, medanär avdelningarna leds administratörer.som Dettaav
syftar till undvika traditionellaatt prefektroller med akademiska ledare som
uppslukas administration. Ansvaret för verksamhet,av personal och eko-
nomi har alltså delats.

Vid införandet modellen uttrycktes farhågor för administratörernaav att
skulle få alltför stark ställning, varför särskilda styrelser beståendeen av
lärare har inrättats för avdelningarna. Varje styrelse leds ordförandeav en
utsedd rektor. Enligt den arbetsordning fastställdav skallär avdelnings-som
styrelsen bl.a. besluta internbudget och bemanningsplan. Den administ-om
rative chefen skall för fastställd budget hållsatt och för personalfrå-ansvara
gor.

Analys
Av arbetsordningen kan få uppfattningen det såatt grund-man som anses
läggande i beslutsordning, nämligen befogenheter ochen att hållsansvar

inte fullt tillämpas vid Södertörnsut högskola.samman,
Den matrisorganisation genomförts vid högskolan består rela-som av en

tivt renodlad köp-säljorganisation, enligt vilken kollegierna står för under-
visningen/forskningen och sedan från avdelningarna föravropar resurser
genomförande verksamheten. Detta troligenär resultatav högsko-ett attav
lan försökt undvika chefsnivå. Enligt kommitténs mening kan sådanen en
modell ha vissa förtjänster i situation med tillräckliga ekonomiska ochen
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omprioritering.personella den försvårar åtstramning ochmedanresurser,
Modellen styrningen blir otydliginnebär också risk att att ansvaren genom
för verksamheten inte kopplas till för personal- och andra resurser.ansvar
Vidare stabsorganisationens uppbyggnad och förhållande till kollegierär

Överblickoch avdelningar otydligt. och beslutskraft i organisationen saknas
enligt kommitténs mening. Vidare kan den valda modellen försvaga beslut-
skraften i med omprioriteringar eller ekonomiska nedskär-samband större
ningar sådana åtgärder.otydlighet i föransvaretgenom

kol-Personalresurserna finns hos avdelningarna, och i dialogavropas av
legiema. Kollegierna disponerar samtliga finansiella efter avdragresurser,
för medel täcka kostnader. Avdraget utgörattsom avser gemensamma nor-
malt kollegiemas inkomster skall täcka löner50 Resterande delprocent. av

respekti-för avropad personal, och undervisnings-expenser gemensamma
forskningsresurser. högskolegemensamma avdraget täcker alla övrigaDetve

kostnader, vilket medför blir gratis utnyttja fördessa attatt av-resurser
delningar för skaffa finansiering, främstoch kollegier. Ansvaret att annan
forskningsanslag, och inte heller hur för-har inte definierats, görman om

godkännas avdelningschefenväntade bidrag uteblir. Varje ansökan skall av
Östersjöstiftelsen,fråga forskareni bidrag från söksutom om som av ensam.

Det skall dock över.senare ses
Vid kollegier och avdelningar finns radsidan grundstrukturen medav en

andra speciella uppgifter: lärarråd, tjänsteforslagsnämnd, discip-medorgan
linnämnd finns också administrativ struktur med förvaltnings-Detetc. en en
chef, administra-tillsammans med rektor rektorsämbete,utgör ett samtsom
tiva också chef avdelningarna och ad-enheter. Förvaltningschefen överär
ministratörema. ekonomiadministrativa organisationen inteDen är ännu
fullt utbyggd och därmed inte heller den nödvändiga organisationen för pla-
nering, splitt-uppföljning och internkontroll. Organisatoriskt har resurserna

på direkt underställd förvaltningschefen ochcontroller, ärrats etten som
fåtal ekonomer i redovisningsenhet. enhet har dock inte haft någonDennaen
chef in under serviceenheten. Någon ekonomichef har inteutan sorterats
funnits eko-på högskolan, vilket inneburit ingen med kraft kunnat drivaatt
nomifrågor. ekonomi-Ansvarsfördelningen mellan den centralt placerade
administrativa också otydlig. controllempersonalen Exempelvisär ansvarar
för årsredovisning och delårsrapport, medan bokföring och ekonomisystem
sköts redovisningsenheten. Ytterligare försvårande omständighet är attav en

planeringsnivåndet inte finns direkt samband mellan den övergripandeett
och den redovisade uppföljningsnivån, vilket i sig kan skapa problem.
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Kommittén rekommenderar:
högskolan övergå tillövervägeratt organisationsmodell möj-att en som-

liggör striktare styrning i nuvarande situation, och inom dennaatten
modell hantera nytänkande projektorganisationer,genom

och befogenhetsfördelningatt mellan rektor, föreståndare/-ansvars--
kollegier och avdelningar/administratörer tydliggörs

högskolan skapar sammanhållen ekonomifunktionatt med ekono-en en-
michef.

5.3 Styrning

Analys
Kommittén kan konstatera den ekonomiadministrativa kompetensen varitatt
otillräcklig i det kraftiga expansionsskedet högskola byggdesnär en ny upp.
Denna uppbyggnadsfas pågår fortfarande.

I skede högskolan beslutade sig förett när anställa ekonomichef,att en
utformades så nyutexaminerad ekonom det efter-attannonsen en var som
söktes. Fortfarande har, inte högskolan någon ekonomichef,nämnts,som
och rekryteringen förefaller ha avbrutits. Därmed saknas tillräcklig kom-att

erfarenhet och i sambandpetens, med strategiska beslut skallattresurser
fattas. Kommittén finner detta anmärkningsvärt bakgrund högskolansmot av

ekonomiska problem.stora
Enligt harRRV också kunskapen regelverket varit bristfällig. Detom ar-

bete med ekonomihandbok planerats har inte blivit slutfört.ännuen som
Kommittén behovet väl genomarbetad ekonomihandbokatt äranser av en

både stöd till den ekonomiadministrativastort, personalen centralt ochsom
på avdelningar och kollegier för säkerställa enhetlig behandlingatt en av
likartade ekonomiska händelser på myndigheten. Detta arbete så viktigtär

ekonomihandboken bör distribuerasatt och utbildning till berörda ävenges
inte alla detaljer hunnit slutföras. Handboken bör därefter revideras efterom

hand och utifrån erfarenheterna vid högskolan
förefallerDet beslut har fattats på bristfälligt underlag. Ordentli-som om

budget-, uppföljnings- och redovisningsrutiner infördes först från slutetga
år 1998. Detta har medfört varken ledning eller de operativa chefernaattav

haft någon reell kontroll den ekonomiska situationenöver förrän mittenmot
år 1999. Bland har användbara ekonomiskaannat blivit till-av rapporter

gängliga för avdelningarna först nyligen.
Beträffande planering och budgetering har kommittén konstaterat ett an-

tal brister. De lämnades till styrelsen inteöverensstämmerprognoser som
med dem lämnades till regeringen i delårsrapporten. förefallerDetsom även

innehåller mått osäkerhet. Kommittén harett stortsom om prognoserna av
kunnat konstatera styrelsen inte formellt fattade beslutatt högskolansom
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Åter-budget för âr förrän den juni, då halva året redan gått.1999 21 nästan
koppling i form fattade beslut och de-information i organisationenut avav

innebörd tycks också ha varit bristfällig. Kommittén har uppfattat detattras
finns informations- förväntansglapp mellan styrelse, ledning ochochett per-
s0naL

Kommittén rekommenderar:
högskolan administrativa organisationenförstärker kvaliteten i denatt

ochcentralt, inklusive nödvändig organisation för planering, uppföljning
intemkontroll,

högskolan tillämpar de budgeteringsprinciper och enhetliga ekono-att
miadministrativa inom högskolesektom. in-rutiner Dettaär gängsesom
nebär bl.a. utbildningekonomihandbok bör beslutas ochatt snarasten
genomföras för samtliga berörda.

högskolan väsentligt be-utvecklar metoderna föratt ettprognoser som
slutsunderlag för ledningen, styrelsen och regeringen

högskolans styrelse fastställer balanserad budget innan verksam-att en
hetsåret inleds.

Ekonomi5.4

Beskrivning
Uppbyggnaden helt högskola innebär svårigheter finansiera ut-attav en ny
vecklingskostnader ordinarie ersättningsbeloppen för olika utbild-inom det
ningsområden. Södertörns högskola för sin basfinansiering beroendeär av
flera olika källor, bl.a.

Statliga anspråkanslag för grundutbildning i enligt gängsetassom
principer i högskolan. innebär i anspråk tillDet medlenatt tas ettupp

regeringen fastställt takbelopp i relation till dels antalet antagnaav
studenter och dels deras prestationer.
Statliga därmedanslag för uppbyggnaden högskolan ochav sam-
manhängande startkostnader budgetåren Särskildaunder 1996-1998.
medel har tilldelats högskolan för år efter särskild fram-1999även
ställan.

ÖstersjöstiftelsenBidrag från för forskning och infrastruktur. Storle-
ken på dessa medel bl.a. beroende på avkastningen det kapitalär av
stiftelsen disponerar.
Bidrag från länsStockholms landsting för uppbyggnad naturve-av
tenskapliga utbildningar, huvudsakligen biologi och kemi. Medlen
uppgår till miljoner kronor år. Avtal dessa bidrag gäller50 per om
fram till år då Södertörns landstinget förutsätts bli2003 högskola av
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universitet och motsvarande kostnader skall finansieras inom ramen
för statliga anslag för naturvetenskaplig utbildning och forskning.
Medel från CLARA-stiftelsen för lokalkostnader. Stiftelsen fungerar-
i princip hyresvärd för Södertörns högskola. Genom bidrag frånsom

ÖstersjöstiftelsenStockholms läns landsting och kan hyreskostna-
derna för lokalerna minskas och därmed indirekt bidrag tillettges
högskolan.
Utöver detta har Södertörns högskola, liksom andra universitet och-
högskolor intäkter från olika intressenter i form avgifterexterna av
och bidrag. De så länge mindreutgör än del den totala finansie-en av
ringen.

Analys
Södertörns högskola har alltsedan visat underskott. Prognosen för årstarten
1999 pekar på eventuellt balanserat resultat, efter detett 60 miljonernäraatt
kronor Östersjöstiftelsen.anslag/bidrag tillförts frånextra regeringen och
Prognoserna för kommande år tyder på ytterligare växande underskott,ett

inte eller någon skjuterstaten till betydande belopp. Medom annan ut-
gångspunkt i de preliminära budgetar högskolan lämnat till regeringensom
och till kommittén för tiden fram till och med år 2003, skulle samlatett un-
derskott 250-300 miljoner kronor kunna uppstå inga åtgärderom ca om
vidtas eller medel tillförs. sådantEtt underskottextra hela årsom-motsvarar
slutningen för år 1999. Sammantaget har högskolan från regeringen tillförts
cirka 91,2 miljoner kronor sedan budgetåret 1995/96 de ordi-starten utöver
narie medel inom resurstilldelningssystemet för grundutbildningen. Vidare

Östersjöstiftelsenhar tillfört medel under 1999. Högskolorextra stor-som
leksmässigt har utbildningsuppdrag för helårsstudenterett i paritet med det
för Södertörns högskola har ungefär forskningsanslag storlekett av samma

Södertörns högskola. Södertörns högskola anför dessa medel varitsom att
otillräckliga. Kommittén avstår dock från försöka beräkna vilket beloppatt

skulle rimligt tillskjuta för heltatt högskola. Vidaresom att startavara en ny
har kommittén inte gjort några analyser för högskolansutröna kost-att om
nadsläge högre vidär övriga högskolorän beroende på detta bl.a. beroratt
på den kurssammansättning finns vid olika lärosäten.som

På kort sikt måste högskolan dialog med regeringen skaffa siggenom en
uppfattning beredskapen skjuta till för uppstartskostna-attom mer resurser
der. Såvitt kommittén kan bedöma kan de kostnadsbudgetar högskolansom
antagit för de åren inte finansierasnärmaste varför rekonstruktion inklu-en
sive realistisk för högskolans förutsättningar behöver genomfö-en prognos

Högskolan kommer inte kraft kunna inarbeta detras. nuvarandeattav egen
planerade underskotten, varför rekonstruktion inför år 2000 fordras. Ien
samband med rekonstruktionen bör statsmakterna och högskolan komma
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dia-den fortsattaverksamhet.högskolans Förambitionsnivå påöverens om
engångsvisatillförandeeventuelltviktigt extraresurserlogen detär att av

sig inomskall hållahögskolanvilkaframtiden,förtydligaåtföljs ramarav
planering.fortsattaför sin

dåi juniårs budget först1999 nästanfastställde,Styrelsen nämnts,som
planeradefastställtbarahade styrelsenDessförinnanbudgetåret gått.halva

för 1999. Förunderskottkraftigtförväntatinnebärkostnadsramar ettsom
någralämnatstyrelsendärefter har inteochför år 2000budgetararbetet med

ochverksamhetsplaneringförnågon modellfastställtheller inteochramar,
visserligen för-harårför 2000budgetprocesseninternabudgetering. Den

analy-ingavaritfortfarandeår, hartidigarejämfört medbättrats tunn;men
förtill grundliggerunderlag1999. Detföre januarigjordes sommarsser -

formosäkerhet imåttinnebärbudgeten ett stort avav
hög-mellanfördelningnybyggnation ochinvesteringskalkyler främst-

nybyggna-vid beslutRisken ökarKI/landstinget/Locum.ochskolan om
tion.

områden; iolikaprestationsgrad inomochhelårsstudenterantalberäknat-
fortvarighetstillståndidessa lägreuppbyggnadsskede änär ettett

prislappama.tilli relationkursdriftkostnaderoch övrigalärarlöner per-
forskning,tid åtsinminst 25%avsågs lärarnaUrsprungligen ägna av

fmansieringsskäl.har ifrågasättsdetta avnumen
Östersjöstiftelsen, stöd.varieratinnebäratycks kunnamedavtal ettsom-

diskus-fortsattaextrabidrag. Debeslutår fattadesUnder 1999 t.ex. om
Östersjöstiftelsen kommerökade bidraginneburithar attmedsionerna att

långsiktigadenbör förbättrakostnader, vilketför prog-gemensammages
balans.ekonomiskahögskolansförnosen

förutsattesår 2000regeringen förlämnades tillbudgetunderlagdetI som
statsmakter-d.v.s.kronor,miljoneruppbyggnad 72,5föranslag attett om

kunnat konstate-Kommittén harunderskottet.budgeteradeskall täcka detna
för årbudgetpropositionisådant anslagnågotinte begärtregeringenattra

ändrade för-radikaltinnebärför år 2000anslagAvsaknaden2000. extraav
har inteKommitténår.internbudget förhögskolansförutsättningar nästa

planeringeneller ändratåtgärdervidtagit någrahögskolanfinnakunnat att
extrainkallatsstyrelsenheller hardetta.anledning Intemedför år 2000 av

budget-beskedet ieftersituationenekonomiskadenanledningmed av
propositionen.

förväntadekända ellerunderskottför dessahögskolan anförskälDe --
följande:är a

ihögskolorochtill universitet-anslagsfördelning ettPrincipema för-
heltuppbyggnadenvidintefortvarighetstillstånd fungerar nyav en

följdtillextrakostnaderföranvisatssärskilda medelhögskola. De som
otillräckliga.varitharstartenav

reglerings-Enligtfinansierad verksamhet.Underfmansiering externtav-
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brev för universitet och högskolor krävs principen full kostnad-att om
stäckning skall efterlevas i såväl avgifts- bidragsfinansierad verk-som
samhet. dockDet väl känt dennaär princip ofta inte efterlevs ochatt att
de statliga anslagen för forskning, s.k. fakultetsanslag, får bära storen
andel kostnaderna för lokaler, bibliotek och andra indirekta kost-av av
nader. Genom Södertörns högskola saknar fakultetsanslagatt samtidigt

högskolan känner sig manad otillräckligt finansieradatt accepterasom
verksamhet skapas underskott.extem ett

Under de år högskolan existerat har otillräckligt studentunder-ettsom-
lag utgjort problem. Detta problem upplevdesett akut tidigaresom mer
i år, högskolan uppvisar de två antagningsomgångamasenastemen nu
kraftigt stigande efterfrågan på utbildningsplatser.

Högskolans styrelse hade inför år 1999 kostnaderna skulleaccepterat att
överstiga intäkterna. Styrelsen gjorde i det sammanhanget den bedömningen
att det utbildnings- och forskningsuppdrag högskolan givits statensom av

oförenligt med den 2ekonomiskaär ställts till förfogande.resurs som
Kommittén kan konstatera den helt avgörande frågan för Södertörnsatt

högskola skapa ekonomisk balans.är underskottDe skapasatt som om nu-
varande planering fullföljs inte acceptabla. mångaDe osäkraär faktorerna i
övrigt måste i så utsträckning möjligt reduceras.stor som

Kommittén rekommenderar:
högskolans styrelse och rektor vidtar åtgärderatt med anledningsnarast-
det förutsedda underskottet för år 2000 kommunicerar planernasamtav

till chefer och övrig personal
högskolans styrelse låter utarbeta ochatt därefter fastställersnarast en-

modell för verksamhetsplanering och budgetering säkerställer attsom
realistiska och balanserade budgetar fastställs i tidrätt

högskolan organisationatt och verksamhet tillsnarast givnaanpassar-
ekonomiska ramar.

Riskanalys5.5

Kommittén har funnit Södertörns högskola har så många starka beroen-att
deförhållanden med inbyggd osäkerhet det angelägetäratt göraatt en or-
dentlig riskanalys, framförallt i ekonomiska avseenden. Vidare konstateras
åter den helt avgörande frågan högskolanatt måste skapa ekonomiskär att
balans. De underskott skapas nuvarande planering fullföljs inteärsom om
acceptabla och måste hanteras. De många osäkra faktorerna i övrigt måste i

2Underlag till styrelsebeslut budget för år 1999 vid sammanträdet den juni21 1999.om
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möjligt reduceras.så utsträckningstor som
position försärskiltskaparförutsättningarFöljande allmänna utsatten

Södertörns högskola.
etableringförfråga kostnaderfrån grunden.Högskolan byggs I omupp-
tillämpasresurstilldelningssystemmed dethögskola gäller, somav en ny

Visserligentilldelade anslag.medinte kan täckas1993/94 desedan att
utbildningsområ-för olikahur prislappamainte uppföljninghar aven

genomförts, detstudentkostnadernatäcker faktiska ärden de menper
samtliga kost-inte kan täckalämnasden ersättningändå tydligt att som

minimi-såledesstudentantal. krävslitet Detnader för kurser med ettett
avlagda förochersättningsberättigade helårsstudenterantal poäng att

lång tid dettäckas.kostnader skall kunna Huroch fasta targemensamma
på flerakostnadstäckningsvolym berornår till fullinnan högskola uppen

färre studenterbredare destokursutbudet jufaktorer: hur brett är per
ochdyra lokalerstudenttillströmningen hurstabilkurs, hur och är,stor

och lönekostnaderlokal-fall kommer dessutomSödertörnslärare Iär etc.
andra håll.högresannolikt änatt vara

gäller deerfarenhet finns vadbeprövadmodeller ellerVarken teoretiska-
statsmakternafattasBeslutuppstår i dessa lägen.merkostnader avsom

inte det-emellertidstartkostnader.medel för Dettaskjuta till ärattom
förväntadebefintliga ochtäckatillskjuta medel för attatt un-samma som

oförenliga idetyttrandeanledning styrelsensderskott. Med upp-omav
intedetbara konstaterakommitténresurstilldelningen, kandraget och att

bedömning-högskola skallSödertörnskonstitutionellt kan görasomvara
intern-bygga sinresurstilldelning och sedanrimligvad är enen om som

meningkommitténskrävs enligtsådan bedömning.budget på Här enen
ekonomiska förutsätt-där deregeringen,budgetdialog medfördjupad

ekono-riksdagsbeslutVidare krävsningarna tydligare klargörs. gersom
inriktnings-bindande ellerbeslutenmiska och andra äroavsett omramar

sambandi förväntningar. Iskillnadfinnas avgörandebeslut. kanHär en
utvi-kostnadskalkylergjordesarbeteOrganisationskommitténsmed som

resurstilldel-utanförförstärktabehövahögskolan skullesade att resurser
varje år.kronor Detmed miljonerunder år 20ningssystemets treramar
inneburitkalkyler vilketutifrån andrahögskolan planeratvisade sig attatt
statsmakter-Resultatet blevotillräckliga.befanns attstamesursema vara

i sig skapadevilketytterligarefick bidra medi efterhand ettresurser,na
driva verksam-fortsatthar ledningenVid högskolanotydligt budskap. att

regeringen.ställsheten deutöver upp avramar som
studenttillströmningeniosäkerhetsärskild sär-Nyetablering som ger en-
utbildningsområdenatekniskanaturvetenskapliga ochskilt inom de som

på.högskolan satsar
finansieringochi verksamhetsaknar basHögskolan ett ut-som geren-

universitet ochetableradeutsträckningiriskeratt ta somsammarymme
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högskolor.
Styrelsens och ledningens ambitioner snabbt föra högskolan framattegna-
till universitet, långerfarenhetsmässigt tid, ärstatus tarav en process som
i sig kostnadsdrivande.

ofullständig och otydlig intern struktur för ledning, planeringEn och upp--
följning verksamhet, ekonomi förutsättningarpersonal och sämreav ger
för ledningen förutse vidta motåtgärder.och värdera risker ochatt att

måsteHögskolan har redan idag ackumulerat underskott finansie-ett som-
innebär ökad sårbarhet och minskad förmåga hanteraDetta attras. en en

tillfälliga nedgångar.
Högskolan beroende många aktörer och deras beslut. Deär externaav-
beslut fattas inom högskolan baserar sig på antaganden hur dessasom om
aktörer skall något eller några dessa antaganden inteOmagera. av upp-
fylls måste verksamheten radikalt förändras.
Nedan redovisas några de väsentliga förhållandena, där högsko-mestav

lan beroende andra aktörers beslut och där formella beslut idag saknas.är av
efter årBeslut från Stockholms läns landsting åtaganden 2003. Sö-om-

åtagandedertöms högskola investerar just i lokaler för långsiktigtettnu
det gäller den naturvetenskapliga verksamheten, idag finansierasnär som

Stockholms läns landsting. Landstinget förväntar sig övertaratt statenav
3detta efter år 2003.ansvar

från befintligaBeslut Karolinska institutet Övertagande lokaler.om av-
Södertörns högskola bl.a. laboratorielokaler för denplanerar byggaattnu
naturvetenskapliga verksamheten utifrån förutsättningen Karolinskaatt
institutet befintliga lokaler för denna verksamhet. Karolinskaövertar nu
institutet har underhand förklarat sig villigt lokalerna för iövertaatt
första förutsättninghand Hälsohögskolans verksamhet under deatt mer-
kostnader då uppstår finansieras Stockholms läns landsting. Desom av
förhandlingar skall reglera detta inte slutförda.ärsom

ÖstersjöstiftelsenBeslut från de långsiktiga åtaganden stiftelsenom som-
tycks inte utfästelsema lika osäkra stiftel-Här ävengaranterar. vara om

långsiktiga åtaganden bygger på Stiftelsens beredskap bidraatt attsens
otydlig och högskolans in-med extramedel för uppstartkostnader är att

flytande Stiftelsens begränsat. öka förståelsenbeslut Ettär sätt att
Östersjöstiftelsenmellan högskolan styrelserepre-och kan vara genom

sentation i varandras vilket ökar insynen i den andres verksam-styrelsen,
het.

3 godkännaBeslut i Landstingsfullmäktige den 9 juni 1998 protokolltaget attom
Öster-från1998-05-25 förhandlingar mellan landstinget, Södertörns högskola och

sjöstiftelsen.
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hyreskostnadema.från CLARA-stiftelsen de långsiktiga DessaBeslut om-
byggkostnaderberoende på kostnader för upplåning,kostnader blär a

m.m.

Örebro3 19-2192Stödtill
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Bilaga l

Kommittédirektiv
1999:14Dir.

Örebro förhögskolaSödertörnsuniversitet ochStöd till
ekonomiadministrativaochkontrollförbättring ledning,av

funktioner m.m.

uppdragetSammanfattning av
Öre-arbeteoch stödja detmed uppgift följakommitté tillkallasEn att som

förbättra led-bedriva medhögskola skalluniversitet och Södertörnsbro att
ekonomiadmi-utveckla deverksamheten ochkontrollenningen och attav

ikommitténskall avslutasfunktionerna. Arbetetnistrativa att en rap-genom
åt-myndigheternasbedömning resultatetsintill regeringenport avavger

gärder.

Bakgrund
avseende bud-i den årliga revisionen 1998Riksrevisionsverket harRRV

ÖrebroÖrebro januari 1999i fr.o.m. den lgetåret Högskolan1997 av -
uppfölj-budgetering,högskolansinvändningaruniversitet framfört mot-

har efterekonomiska situationverksamheten. Dessning och styrning av
harhögskola RRVallvarligt Södertörnshand försämrats på Försätt.ett

resultatredovisningen, denbl.a.påpekandenframfört invändningar och mot
ekonomiadministrationen.interna kontrollen och

alla uni-visserligenoch högskolorför universitetPlaneringssystemet ger
verksamhetensdet gällermycket frihetoch högskolorversitet närstoren

påinte fungerakanoch genomförande. Systemetinriktning, organisation
ekonomiadministra-uppföljningplanering ochvis ledning, samtavsett om

fullgoda.tion inte är
i åretsoch påpekandenriktat invändningarbakgrund RRVMot att re-av

huvudsak framförtimyndigheterna och RRVvision de två nämnda attmot
budgetåret 1995/96i revisionen föranmärkningar redan utan att pro-samma

och högsko-universitetetdet säkerställasblemen blivit lösta behöver attnu
med problemen.för komma tilllan vidtar effektiva åtgärder rätta

de nämndasärskilt stöd tillbakgrunden börden angivnaMot ett ges
kommitté tillsätts.myndigheterna att engenom
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Uppdraget
ÖrebroKommittén skall följa och förslag och yttranden stödjagenom- -

universitet och Södertörns högskola i sitt arbete med komma till rättaatt
med de problem påpekat.RRV innebär dockDetta inte någon inskränkning

myndigheternas fulla för sin verksamhet. Kommittén skall ha rättav ansvar
begära upplysningar och material från myndigheterna. bedömningEnatt

Örebrode åtgärder vidtas universitet och Södertörns högskolaav som av
skall lämnas i den 1 november 1999.rapporten

berördaDe myndigheterna skall samråda med kommittén i frågor som
faller inom för kommitténs uppdrag. skall ocksåDe tillhandahållaramen
kommittén de upplysningar och det material kommittén begär.som

Sedan kommitténs uppdrag slutredovisats regeringen ställningatt taavser
till behovet särskilt stöd till berörda myndigheter det gäller utvecklingnärav

årsredovisningarna.av
Utbildningsdepartementet
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Bilaga 2

Regeringsbeslut den februarill 1999

Åtgärder revi-revisionsberättelse ochmed anledning invändningar iav
ochsionsrapporter universitet, högskolor, högskolemyndigheterför

verksamhetsområdeforskningsråd förinom UtbiIdningsdepartementets
räkenskapsåret 1999

bilaga1

invändningMed anledning Riksrevisionsverkets revi-iRRVzsav
Örebro,sionsberättelser för dåvarande Högskolan Södertörnsi

studiestödsnämnden ochhögskola, Högskolan Skövde, Centralai

forskningsrådetHumanistisk-samhällsvetenskapliga revisions-samt
Utbildningsdeparte-för räkenskapsåret har det inom1997rapporter

ochsammanställning synpunkterRRV:supprättatsmentet en av
har fogatsmyndigheternas yttrande däröver. Sammanställningen som

bilaga till beslut.detta

Regeringens beslut

beslutar enligt bilagan.Regeringen

På regeringens vägnar

ÖstrosThomas

SantessonLars
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Bilaga 4

Organisationsskiss Södertörnsöver

högskola

Organisationen vid Södertörns högkola

Rektor/ Kollegie-, , . . . . .prorektor ;föreståndar-1
möte

Förvaltnings-
StabS chef Rektorsämbetet1

Lárarförslagsnämnd

Disciplinnamnd"
i Lárarråd"
Arbetsmiljö-

kommitté
NAmnes-

I ansvariga

StudçntAdministration Bibliotek
service

Styrelse
5Avdl

s-e-i
Kollegier

kl NämndFöreståndaretanat
Flemingsberg

Telge

Programansvar/Mångkulturellt
motsvarande



Statens offentliga utredningar 1999

Kronologisk förteckning

förmånsrättsreglerNya Bilagor.Ju. 32+ Utvecklingssamarbetepårättsområdet.Ju.. .Steriliseringsfrågani Sverige1935-1975. 33.Bo Betala Särskildaboendefonnerförtryggt rätt.. -Ekonomiskersättning. äldre avgifterför äldre-ochhandikappomsorg.samt
Yrkesfisketskonkurrenssituation.Jo.. Godsedi forskningen.U. 34.Svensktmedborgarskap.Ku.
Effektiva ochmiljölösningar.värme- N. 35.Fastighetsmäklamämndeneffektivaretillsyn. Fi.. -Östersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi Fö. 36.Likvidation aktiebolag.Ju.av. Märk väl Fi. 37.Underrättelsetjänsten Fö.översyn.en. -Invandrarskapochmedborgarskap. 38.Följdleveranseri sambandmedexportav. Demokratiutredningensskriftserie.Ju. krigsmateriel.UD.

slaktaAtt får i Guds Omreligionsfrihetett 39.Vuxenutbildningför alla Andraåretmednamn.. ochdemokrati.Demokratiutredningensskriñserie. Kunskapslyñet.U.
Ju. 40. Demokratini denoffentligasektornsförändring.
Rasism,nynazismochfrämlingskap. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.. Demokratiutredningensskriftserie.Ju. Åtgärdsför-4. Bevaradokumentärfilmenskulturarv..demokratinBör avnationaliseras slag förslagtill för dokumentärfilmsamt ettcentrum. Demokratiutredningensskriñserie.Ju. och filmvårdscentral.Ku.en
Elektroniskdemokrati.Demokratiutredningens 42.Ny luñfanslag.N.. skriftserie.Ju. 43. Oberoende,ägandeochtillsyn i revisions-
Etik ochdemokratiskstatskonst. verksamhet.Ju.. Demokratiutredningens Öppenskriftserie.Ju. 44. elmarknad.N.

14.Denframtidakommersiellalokalradion.Ku. 45. Slutförvaring kämavfall.Kommunernaochav
15 Nytt for prövning hyres-ochsystem platsvalsprocessen.M.av. arrendemål. ÖkadeJu. 46. socialbidrag.Enstudie inkomsterochomÖkad16. rättssäkerheti asylärenden.UD. socialbidragåren1990till 1996.
17.GarantipensionochBosättningstilläggför 47. Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.Fi.personer -föddaär 1937eller tidigare. 48.Lära Estonia.Denandradelrapportenochav

Frågor18. till det industriellasamhället.Ku. slutredovisning.N.
Artikel19. i7 EG:svarumärkesdirektiv. 49. Invandrare företagare.Ku.somÄndringari varumärkeslagen.Ju. 50.skyddsjaktpå M.varg.

20. Sverigeochjudamastillgångar.UD. Smittskydd,samhälleochindivid. Del A+B..Lindqvists21. nia nio utvecklabemötandetvägar 52. Inkomstprövningatt bostadstilläggtill pensionärer.av-
medfunktionshinder.avpersoner

22.Denskyddadeprovinsen.En demokratinsessä 53.Ekonomiskbrottslighetochsekretess.Ju.om
värdeochvärdighet.Demokratiutredningens 54.En tullag.Fi.ny
skriftserie.Ju. 55.Konvergensochförändring.Samordningav23.Utveckling mänskliga i arbetslivet. lagstiftningenför medie-ochtelesektorema.av resurser Ku.
Förslagtill inriktning mål inom3 EG:s Globaliseringen56. ochdemokratin.avnya
strukturfonder.N. Demokratiutredningensskriftserie.Ju.

24. EG:sstrukturstöd.Ny organisationför de Rikstrafiken57. En myndighet.N.geogra- ny-fiskt avgränsadestrukturfondsprogrammen.N. 58.Löserjuridikendemokratinsproblem
25. Samema ursprungsfolki Sverige.ett Demokratiutredningensskriftserie.Ju.-Införsel26. beskattade Fi. 59.Begränsadfastighetsskatt.Fi.av varor.
27. Delta Utredningen deltidsarbete,tillfälliga 60.Kundvänligaretaxi.N.om-

jobb ocharbetslöshetsersättningen.N. 61.Brottsförebyggandearbetei landetskommuner.Ju.
28. Kontantmetodför småföretagare.Fi. 62.Bilen, miljön ochsäkerheten.Fi.
29. Internationellkonflikthantering förberedasig 63.Att läraochledaatt lärarutbildningEn för samverkan- -tillsammans.Fö. ochutveckling.U.
30.Yttrandefrihetenochkonkurrensen Förslagtill 64. Representativdemokrati.Demokratiutredningens-mediekoncentrationslag. Ku. skriftserie.Ju.mm.
3 Tillsyn advokateröver Ju.m m..
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VI.Forskarvolymfolkstyret.93.DetKÄRNAVFALL metod plats unga67. --- Demokratiutredningen.Ju.yttrande SKBsKASAMsmiljökonsekvens. över
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Volym 2.II.Gamlatestamentetskriftserie.Ju.Demokratiutredningens
apokryfaDeGamlaTillägg till testamentet.Del M.ochDel lvindkraften.förplats75. Rätt
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Volym Ku.Nya testamentet.Ju.Demokratiutredningen.
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förstapåförsökRegionrefonn motstegen103.skattskyldiga.Fi. -samhällsorganisation.Ju.regionalDemokratiopinioner. nyen80.
samboregler.Ju.104.Nyaskriftserie.Ju.Demokratiutredningens

behandlingförExekution NormerTullSkatt105.hyresgästorganisation.Förhandlingsersättningtill8 ---. personuppgifter.Fi.avJu.
datorer,utredningochIT-106.Konsumenterna ombankerisekretess enkreditgivningVårdslös82. samt

marknadsföring.Fi.ochhandelFi.m.m. mänskligautvecklingmål for3 resurser107.NyaDemokrati- avForskarvolymIX.Globalisering.83.
arbetslivet.N.iutredningen.Ju.

utvärderingungdomsmålHandläggning av108. enVIII.Forskarvolym avCivilsamhället.84. -
ungdomsmålsreform.Ju.års1995Demokratiutredningen.Ju.

socialtjänsten.personuppgifterinomBehandling109.landet.i helafor tillväxt avBredband85.
välfärdspolitiskaochregional-Närings-,

skull.Fö.för säkerhetsforskningLedandell0.lT-infrastrukturen.N.aspekterpå - inomlösningarkostnadseffektivasökalll. AttmöjligheterPCznlNyalängelevedödPC:n86. är - klimatområdet.N.Sverige.för
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reflektioner.kritiskaNågraN.juni 1999.IT-kommissionenav skriftserie.Ju.DemokratiutredningensN.för järnvägen.Vagnbolag87.
ForskarvolymV.erfarenheter.Medborgarnas113.anledningbetänkandeiGranskningskommissionens88.

Demokratiutredningen.Ju.statsministermordetefterBrottsutredningenav medicin.114.MatOlof Palme.Ju. som
N.i konkurrens.medHandel115.handikapporganisationer.S.till gasstatsbidrag89.
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116.Denregionalasamhällsorganisationeni vissa
europeiskastater.
Enöversättningi urval antologinTheav
IntennediateLevelof Government European
States.Complexity democracyJu.versus

117.IT i demokratinstjänst.ForskarvolymVll.
Demokratiutredningen.Ju.
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119.Utvärderingen KY. U.av
l20. Från till transplantationart frånen enannan-djur till människa.
121.Avkorporativiseringochlobbyism.

ForskarvolymXlll. Demokratiutredningen.Ju.
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123.Mötesplatsför designochkonsthantverk.Ku.
124.Konsumentprisindex.Ju.

Östersjöregionen.125.Näringslivsutvecklingi UD.
126.Politikensmedialisering. orskarvolymF III.

Demokratiutredningen.Ju.
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omställningen.M.
128.Jatill fyrverkerier medfärreskador.Fö.men-129.Demokratinsestetik.FortskarvolymIV.

Demokratiutredningen.Ju.
130.Demokratinstrotjänaremlokalt partiarbeteförr och ForskarvolymX.nu.

Demokratiutredningen.Ju.
l3 När marknadenbestämmer.ForskarvolymXl.. Demokratiutredningen.Ju.
132.Valdeltagandei förändring.ForskarvolymXll.

Demokratiutredningen.Ju.
133.Kommunkontosystemetochrättvisan-kommunernaochkonkurrensen.Fi.momsen,
134.FramtidssäkerIT-infrastrukturför Sverige.N.

Örebro135.Stödtill universitetetochSödertörns
högskolaför förbättring ledning,kontrollav
ochekonomiadministrativafunktioner.U.
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76 132Demokratiutredningen.ForskarvolymII.medborgarskap.Demokratiteorioch

77Demokratiutredningen. Utrikesdepartementet
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84utredningen.
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Försvarsdepartementet Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet.47-
tullag.En 54nyÖstersjöområdet.EffektivareTotalförsvarsstödi 6

Begränsadfastighetsskatt.59Internationellkonflikthantering förberedasigatt- Bilen,miljön ochsäkerheten.62tillsammans.29
Källskatt utdelningochroyaltytill begränsatUnderrättelsetjänsten 37översyn.en- skattskyldiga.79Ledandeforskning för säkerhetsskull. 1 10- Vårdslöskreditgivning sekretessi banker 82samt m.m.Jatill fyrverkerier medfärreskador.128men- Fönnånerochökadelevnadskostnader.94
Skatt Tull Exekution förSocialdepartementet Normer behandlingav- - -
personuppgifter.105Steriliseringsfirågani Sverige1935-1975.Ekonomisk Konsumenternaoch lT- utredning datorer,en omersättning.2 handelochmarknadsföring.106GarantipensionochBosättningstilläggför personer Kommunkontosystemetochrättvisanfödda år 1937 -ellertidigare.17 kommunernaochkonkurrensen.133momsen,Lindqvistsnia nio utvecklabemötandetvägaratt av-

medfunktionshinder.21personer UtbildningsdepartementetBo Betala Särskildaboendeforrnerför äldretryggt rätt.- Godsedi forskningen.4avgifterför äldre-ochhandikappomsorg.33samt
Vuxenutbildningför alla AndraåretmedÖkadesocialbidrag. studieEn inkomsterochom Kunskapslyñet.39socialbidragåren1990till 1996.46

läraochAtt leda lärarutbildningEn för samverkanSmittskydd,samhälleochindivid. Del 51A+B. -
ochutveckling.63Inkomstprövning bostadstilläggtill pensionärer.52av Gentekniknämnden.70Barnombudsmannenföreträdareför bamoch- Likvärdigavillkor. 98ungdomar.65
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KY Kvalificeradyrkesutbildning.122Boendesocialaeffekter konkurseroch -av ÖrebroStödtill universitetochSödertörnshögskolarekonstruktioner bostadsrättsföreningaroch- för förbättring ledning,kontroll ochavegnahem.72
ekonomiadministrativafunktioner.135Handikappombudsmannensframtidaförutsättningaroch

arbetsuppgifter.73 Jordbruksdepartementetstatsbidragtill handikapporganisationer.89
Yrkesfisketskonkurrenssituation.3Narkotikastatistik.Omsamhälletsbehov informationav Samema ursprungsfolki Sverige.25ettnarkotikautveckling.90om -
Jordbrukochmiljönytta miljöprogramförnyttSocialtjänsti utveckling.Del A och Bilagor. 97B -- jordbruket.78Översyn stiftelsenför internationellrapporteringav av

läkemedelsbiverkningar.99 KulturdepartementetBehandling personuppgifterinomsocialtjänsten.av
framtidaDen kommersiellalokalradion.14109

Frågortill det industriellasamhället.18Mat medicin.l 14som
Yttrandefrihetenochkonkurrensen FörslagFrån tilltill transplantationfråndjur tillarten enarman -- mediekoncentrationslag 30människa.120 m. m.
Svensktmedborgarskap.34

ÅtgärdsförslagBevaradokumentärfilmenskulturarv.Finansdepartementet
förslagtill för dokumentärfilmochsamt ettcentrum enMärk 7väl filmvårdscentral.41Införsel beskattade 26av varor. Invandrare företagare.49somKontantmetodför småföretagare.28 Konvergensochförändring.Samordning lagstift-avFastighetsmäklamämndeneffektivaretillsyn. 35- ningenför medie-ochtelesektorema.55
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