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Uttalande av SUHF:s arbetsutskott 2001-01-24 angående resurser till den
grundläggande högskoleutbildningen

SUHF har en lång tid diskuterat nivån på resurserna för den grundläggande
högskoleutbildningen. Ledningarna för universitet och högskolor anser att det
är orätt mot dagens studenter att de inte får en undervisning på en tillräckligt
god nivå. Vi har bl a hävdat, att högskolan måste kompenseras för de bespa-
ringar som gjordes under 1990-talet. Regeringen har prioriterat en utbyggnad
av högskoleutbildningen. SUHF stödjer utbyggnaden. Den är riktig därför att
den stärker landet ekonomiskt, breddar högskoleutbildningen socialt och re-
gionalt; den gynnar individens personliga utveckling.

Bristen på resurser för undervisningen kvarstår emellertid som oförminskade
problem. Den har, som bl a riksdagens revisorer visat, uppkommit ur bespa-
ringarna, men betingas också av att universitet och högskolor ålagts nya upp-
gifter utan tillskott av medel.

De problem universitet och högskolor har kan bara lösas genom friska tillskott
av medel och inte genom omprioriteringar, och det är universitets och hög-
skolors förväntningar att regeringen nu tillskjuter sådana medel. Långsiktigt
vill SUHF diskutera villkoren för att universitet och högskolor skall kunna
fullgöra de viktiga, ibland avgörande, funktioner de har i det moderna sam-
hället. En nu aktuell fråga gäller undervisningens resursstandard. Vi anser att
regeringen måste höja de s k prislapparna, dvs den ersättning som utgår för
varje student och studieprestation. En statlig utredning har beräknat vad detta
kostar. Besparingarna har drabbat alla områden inom högskolans grundutbild-
ning. Vi föreslår att medel tillförs högskolan i två steg. Det första är att resur-
serna ökar för HSJT-sektorn (humanister, samhällsvetare, jurister och teolo-
ger). I ett andra steg tillförs medel för samtliga utbildningar. Därmed uppnås
också att spännvidden i medelstilldelningen till skilda utbildningar minskas,
vilket bör eftersträvas. Liksom hittills beslutar universitet och högskolor om
hur medlen fördelas inom respektive lärosäte.
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