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Angående kommittédirektiven för Resursutredningen 
 
Först och främst vill vi gratulera Dig till Ditt nya utredningsuppdrag. Samtliga de 
frågor som direktiven tar upp är väsentliga för sektorn som helhet. T.ex. är ju 
möjligheterna till långsiktig planering högt på vår agenda, liksom en diskussion av 
”vetenskapsområde” som bas för examensrättigheter. Vi upplever direktiven som 
relativt öppet skrivna och vill med detta brev påtala några komponenter som inte 
explicit omnämns, men som är viktigt att inkludera i Ditt utredningsarbete.  
 
Den första rör principen om full kostnadstäckning som ännu inte är fullt ut 
accepterad och tillämpad av de externa finansiärerna. Vi anser att en utredning om 
forskningsfinansiering bör diskutera de grundläggande principerna för full 
kostnadstäckning. Riksdagen har fattat beslut om att principen gäller, men 
beträffande synen på tillämpning så saknas ännu en hel del. Diskussioner om 
medfinansiering är svåra att föra på ett objektivt sätt om inte alla bidrag från 
lärosätet ges en rimlig värdering, dvs att såväl icke finansierade direkta som 
indirekta kostnader inkluderas. Vi vill i sammanhanget påpeka de arbeten som 
pågår inom förbundet – och för övrigt runt om i Europa – kring mer utvecklade 
budgeterings- och redovisningssystem som medger bättre uppskattningar av 
faktiska kostnader, direkta såväl som indirekta. 
 
En sak som kraftigt påverkar vår verksamhet, men som systemmässigt kan vara 
svårare att åstadkomma förändringar för, är hur pris- och löneomräkning beräknas 
och tillämpas. Många gånger har vi påpekat att den modell som idag ger underlag 
för beräkning av statens kompensation för pris- och löneuppräkning i grunden inte 
är fullt ut tillämplig för vår sektor. Vi vill erinra om att man tidigare kunde tillåta 
sig olika uppräkningar för olika sektorer. De krav på rationalisering för vår och 
andra sektorer som är grundläggande för beräkningarna innebär att man skall 
kunna få lika goda studenter med, integrerat över åren, färre lärartimmar. Även om 
det inte ligger i utredningens uppdrag att diskutera PLO och dess tillämpning, 
skulle vi uppskatta om Du kunde inkludera ett resonemang kring frågan i ditt 
arbete. 
 
 



 
 
 
 
 
Vi ställer förstås vår kunskap om förhållandena i sektorn till förfogande på de sätt 
Du önskar. Vi ser också fram emot ett närmare diskussion av arbetet och är förstås 
beredda att i en diskussion utveckla vår syn på de frågor som ingår i utredningen.   
 
Av intresse i sammanhanget kanske det manifest som förbundet kommer att 
lansera i sommar, bl.a. vid ett seminarium i Almedalen den 3 juli kan vara. En 
preliminär version av vårt manifest bifogas för Din egen kännedom.  
 
På SUHF:s vägnar 
 
 
Bo Sundqvist 
Ordförande 
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