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Remissvar: Översyn av förordning (1993:529) om myndigheters
hantering av ingående mervärdesskatt och förslag till ny lydelse av
förordningen

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) har valt att på eget initiativ
lämna ett yttrande över ovan nämnda utredning. SUHF är en samarbets- och sam-
verkansorganisation för samtliga universitet och högskolor. SUHF vill
kommentera förslaget som lämnas i utredningen och hänvisar i övrigt till de tolv
universitet och högskolor som ingår bland remissinstanserna.

Förbundet stödjer i princip förslaget att ta bort bestämmelsen i 5§, den s.k.
högkolemomsen, men motsätter sig Ekonomistyrningsverkets (ESV) förslag till
finansiering av förslaget. Att minska anslagen för forskning och forskarutbildning
innebär en oacceptabel omfördelning av resurser. Om bestämmelsen tas bort
måste finansieringen lösas på annat sätt.

Förslaget att justera anslagen för forskning och forskarutbildning, antingen
engångsvis eller årligen i samband med budgetprövningen, medför en överföring
av resurser från anslagsfinansierad till externfinansierad verksamhet.
Statsmakterna har beslutat att externfinansierad forskning skall bedrivas med full
kostnadstäckning. ESV föreslår att den externa forskningen ytterligare ska
belastas via ett ökat overhead-uttag för att finansiera högskolans minskade anslag.
Det är sedan länge konstaterat, trots ett flertal utredningar och förslag, att full
kostnadstäckning inte uppfylls för externfinansierad forskning. Denna situation
skulle förvärras betydligt med allvarliga konsekvenser om förslaget fullföljes. Det
är föga troligt att externa finansiärer skulle acceptera en ökning av overhead-
uttaget i enlighet med förslaget . Om ESV:s förslag genomförs kommer den reella
konsekvensen bli betydande besparingar av den redan hårt ansträngda
anslagsfinansierade verksamheten.

SUHF vill också uppmärksamma att denna kritik med emfas framförts till ESV:s
utredare vid ett seminarium anordnat av Högskolornas forum för
redovisningsfrågor (HfR) i maj 2001. Av rapporten kan felaktigt uttolkas att
ESV:s förslag skulle vara förankrat i högskolesektorn, vilket inte är fallet.
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Beslut om remissvar har tagits av SUHF:s presidium den 24 september 2001.

Christina Ullenius Bo Sundqvist
Christina Ullenius Bo Sundqvist
Rektor för Karlstads universitet Rektor för Uppsala universitet
Ordförande i SUHF Vice ordförande i SUHF

Lars Eriksson
/Lars Eriksson

Kopia för kännedom:

Utbildningsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Högskoleverket
Samtliga universitet och högskolor


	Sveriges Universitets
	& Högskoleförbund
	Association of Swedish Higher Education


