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    Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999 - 2001    

1    Intäkter

1.1      Översikt   

De beräknade intäkterna för budgetåren 1999 - 2001 redovisas i     bilaga 1    .
Som jämförelse redovisas utfall respektive prognos för budgetåren 1997
och 1998. I det följande kommenteras endast intäktsbelopp där reella för-
ändringar kan förväntas inträffa under perioden. Beloppen anges i 1998 års
prisnivå. Det innebär att intäkter avseende budgetåret 1997 har räknats upp
med 2,14 procent.

Takbelopp

Takbeloppets storlek är beroende av statsmakternas beslut rörande utbild-
ningsvolymen. I regleringsbrev för 1998 anges att målet för antalet helårs-
studenter ska vara minst 19 150. Den svaga ökningen i förhållande till
1997 beror på bortfall av tillfälliga platser. I budgetpropositionen för 1997
aviserades, att universitetet erhåller medel för ytterligare 125 helårsstuden-
ter 1999 och ytterligare 125 helårsstudenter 2000. I budgetpropositionen
för 1998 aviserades, att universitetet därutöver erhåller medel för ytterligare
37 helårsstudenter 1999. Beredning rörande fördelning av ytterligare plat-
ser för 2000 pågår. Här förutsätts att denna beredning medför att universi-
tetet erhåller medel för ytterligare 300 helårsstudenter 2000 och ytterligare
300 år 2001. Detta ger följande antal helårsstudenter.

_________________________________________________________
1997 1998 1999 2000 2001
   (regl brev)                 (regl brev)                                                                          

19 140 19 150 19 312 19 737 20 037
_________________________________________________________

Det är denna redovisning av utvecklingen av antalet helårsstudenter som
ligger bakom den prognostiserade ökning av takbeloppet som redovisas i
bilaga 1. De tillkommande platserna förutsätts ersättas med samma belopp
som tilldelades för de tidigarelagda platserna 1998.
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Anslag för forskning och forskarutbildning

I budgetpropositionen för 1998 anges som en planeringsförutsättning att
medel för tillkommande hyror på grund av tillkomsten av Fysikcentrum -
16 miljoner kronor årligen -  kommer att tilldelas universitetet från och
med budgetåret 1999. Detta har beaktats när det gäller
intäktsberäkningarna.

Avgifter och bidrag

Av årsbokslutet för 1997 framgår, att intäkter av avgifter och bidrag som
helhet inte minskat på det sätt som kunde befaras när de relativt kraftiga
besparingar som drabbade forskningsråden inför 1997 blev kända. Samti-
digt finns det anledning att räkna med ökade intäkter av avgifter och bidrag
kommande år när tilldelning av EU-medel och medel från de nya forsk-
ningsstiftelserna når full volym. Dessutom betonas i regleringsbrev att uni-
versitetet ska sträva efter att öka andelen externa medel.

En sammanvägning av de förändringar som kan förväntas gör det
sannolikt att räkna med en viss ökning av intäkter av avgifter och bidrag.
Ökningen har beräknats till 2 procent årligen.

Finansiella intäkter

Från och med 1997 är universitetets fonder omvandlade till stiftelser.
Intäkter från stiftelserna bokförs som en verksamhetsintäkt. Från och med
1997 består därför de finansiella intäkterna alltså nästan uteslutande av
ränteintäkter från universitetets räntekonto i riksgäldskontoret. Vid beräk-
ningen av de finansiella intäkterna har följande överväganden gjorts.

Räntan på universitetets räntekonto är beroende dels av behållningen på
kontot, dels räntenivån. Behållningen på kontot är lägre vid utgången av
budgetåret 1997 än vid utgången av budgetåret 1995/96. Detta beror i
första hand på att universitetets medelsförbrukning 1997 var större än
intäkterna. Sannolikt kommer balans mellan intäkter och kostnader att
uppnås från och med 1998 (se vidare nedan). En del av behållningen
kommer emellertid att förbrukas om byggandet av det nya Fysikcentrum
kommer till stånd. Prognosen förutsätter att detta sker och påverkar
behållningen från och med 2000. Räntenivån förutsätts vara densamma
som 1997 under hela perioden.

1.2    Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet

Disponibla avgifter

Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet består dels av intäkter som myndig-
heten själv disponerar, dels avgifter som myndigheten inte disponerar.
De disponibla avgifterna hänför sig till intäkter av uppdragsutbildning och
uppdragsforskning samt intäkter enligt avgiftsförordningen. Bland intäk-
terna återfinns också intäkter från de stiftelser som från och med 1997
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ersätter universitetets fonder. Som redovisats ovan är bedömningen att
intäkterna av avgifter av det här slaget ökar med 2 procent årligen. Detta
ger följande utveckling.
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_____________________________________________________________
           1997          1998          1999          2000         2001

                                          (utfall)       (prognos)_________________________

Grundutbildning            159 317     162 503     165 753    169 068     172 450

Forskning/forskarutb       72 280       73 726       75 201      76 705       78 239

Övrig verksamhet             10 351      10 558       10 769      10 984       11 204
_____________________________________________________________
    Summa                           241 948    246 787     251 723     256 757    261 893

Icke-disponibla avgifter

Den enda icke-disponibla avgiften är den del av högskoleprovsavgiften
som betalas in till högskoleverket för provkonstruktion och motsvarande.
Totalt uppgick den till högskoleverket inbetalade avgiften till 3 680 tkr
under budgetåret 1997. Beloppet förutses vara oförändrat under perioden.

2      Kostnader   

2.1      Allmän prognos   

Verksamhetens omfattning och därmed kostnaderna för t ex personal och
lokaler är beroende av intäkterna. I normala fall är uppgiften att se till att
kostnaderna hålls inom den ram intäkterna utgör.

Under perioden 1993 - 1996 växte universitetets tillgodohavande på ränte-
kontot i riksgäldskontoret. En av orsakerna till detta var att universitetets
intäkter under den här perioden var större än kostnaderna. Det mönstret
bröts 1997. Som framgår av bokslutet var kostnaderna detta år större än
intäkterna och tillgodohavandet på räntekontot minskade. Planeringen inom
universitetet är inriktad på att balans mellan intäkter och kostnader ska
uppnås 1998.

2.2    Investeringar   

Inledning

RRV:s anvisningar för utformningen av föreliggande budgetunderlag inne-
bär att detaljerade uppgifter ska lämnas rörande bedömningen av investe-
ringsvolymen och finansieringen av investeringarna. I det följande lämnas
sådana uppgifter. Också här anges beloppen i 1998 års prisnivå. En sam-
manfattning och komplettering av de uppgifter som lämnas i texten nedan
sker i     bilaga 2    .

Investeringsnivå

Universitetets investeringsbudget för budgetåret 1997, fastställd av rektor
1996-12-19, omslöt totalt 120 786 tkr. Investeringsbudgeten för budgetåret
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1998, fastställd av rektor 1998-01-15, omsluter totalt 123 310 tkr.
Investeringsbudgeten för 1998 avser följande verksamheter.
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Investeringsbehov för humanistiska fakulteten 11 400 tkr
Investeringsbehov för juridiska fakulteten   1 100 tkr
Investeringsbehov för samhällsvetenskapliga fakulteten 16 200 tkr
Investeringsbehov för matematisk-naturvetenskapliga 78 500 tkr
fakulteten
Investeringsbehov för ej fakultetsanknutna institut   5 100 tkr
och motsvarande
Investeringsbehov för universitetsförvaltningens enheter 11 010 tkr

Hittillsvarande erfarenheter tyder på, att investeringsnivån vid institutio-
nerna är förhållandevis stabil. Det finns alltså inget underlag för att
prognostisera ökade eller minskade investeringar under den period budget-
underlaget omfattar. Å andra sidan utgår planeringen inom universitetet
från att investeringar i inredning och utrustning för det nya Fysikcentrum
kommer att behöva göras under perioden. Investeringarna uppgår till unge-
fär 60 miljoner kronor. Investeringsbehovet uppstår enligt nuvarande pla-
nering under år 2000.

Mot denna bakgrund gäller som prognos för investeringsbehovet under
den period budgetunderlaget omfattar följande. Beloppen uttrycks i tkr.

_________________________________________________________
1998 1999 2000 2001
    (prognos)                                                                                                      

123 000 123 000 183 000 123 000
_________________________________________________________

Lån i riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar

Alla investeringar över en viss nivå ska finansieras med lån i riksgälds-
kontoret. Detta skapar ett behov av medel för amorteringar och räntor.
Beräknad amortering och räntekostnad under den period budgetunderlaget
omfattar framgår av bilaga 2. I bilagan redovisas också förslag till finansie-
ring av amorteringar och räntekostnader. Amorteringarna har fördelats
schablonmässigt på grundutbildningsanslaget, anslaget för forskning och
forskarutbildning och på externa medel i enlighet med dessa intäkters
andelar av de totala intäkterna enligt bilaga 1. Räntorna har fördelats
proportionellt på anslagsmedlen.

Förslag till låneram

Investeringsbehovet är den viktigaste faktorn som påverkar behovet av
låneram. Låneramen är emellertid också i hög grad beroende av andra
faktorer, t ex räntenivån och lånens löptid. Med utgångspunkt i övervägan-
den av detta slag kan låneramen bedömas behöva uppgå till nedan redo-
visade belopp för att de investeringsbehov som redovisades ovan ska
kunna finansieras.

_________________________________________________________
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1997 1998 1999 2000 2001
   (regl brev)                 (regl brev)                                                                          

353 000 280 000 295 000 383 000 385 000
_________________________________________________________

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen.Deltagare i beslutet
framgår av bilagda protokollsutdrag.


