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Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000 - 2002

1    Intäkter

1.1     Översikt   

Budgetunderlaget skall utgöra utgångspunkt vid bedömningen av den statliga eko-
nomiska situationen för den kommande treårsperioden. Av anvisningarna framgår
att några äskanden ej får föras fram. Detta hindrar inte att Stockholms universitet
har angelägna behov som behöver tillgodoses.

Intäkterna för budgetåren 2000 - 2002 har beräknats och redovisas i bilaga 1.
I bilagan redovisas även utfall respektive prognos för budgetåren 1998 och 1999.
Beloppen anges i 1999 års prisnivå, vilket innebär att intäkter avseende budgetåret
1998 har räknats upp med 2,12 procent.

1.2     Takbelopp    

Takbeloppets storlek är beroende av statsmakternas beslut rörande utbildnings-
volymen. Hittills beslutade eller aviserade ökningar av antalet helårsstudenter
framgår av nedanstående uppställning. Eventuella tillskott för 2001 och 2002 är
ännu inte beslutade, men universitetet har möjlighet att ta ytterligare platser år
2002.

1999 2000 2001
(regl brev)

162 425 300

1.3     Anslag    

Inför budgetår 2000 beräknas en höjning av anslaget för grundutbildningen med
27 383 tkr i 1999 års prisnivå. Beloppet avser ersättning för de 425 tillkommande
platserna. Ersättningen per plats förutsätts vara densamma som i budgetpropositio-
nen för 1998. Den har dock pris- och löneomräknats med 2,12 procent och reduce-
rats med den generella besparingen på 1,52 procent.

Ersättning för de 300 tillkommande platserna budgetåret 2001 har beräknats på
samma sätt som ovanstående platser.

Ersättningen för de särskilda åtaganden som universitetet har förutsätts vara oför-
ändrad hela budgetperioden.
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Anslaget för forskning och forskarutbildning förutsätts öka med 16 300 tkr för
ökade hyreskostnader för Fysikcentrum från och med budgetår 2000. Dessutom
beräknas universitetet erhålla ett anslag för inredning och utrustning av lokaler
avseende Fysikcentrum med 13 000 tkr budgetåret 2000 respektive 13 000 tkr
budgetåret 2001. Detta framgår av prop 1992/93:170 sid 346 där det anges, att
Stockholms universitet och Tekniska högskolan i Stockholm skall erhålla två en-
gångsbelopp på vardera 24 000 tkr. Beloppen har räknats upp till 1999 års prisnivå.

1.4     Avgifter och bidrag    

Av årsbokslutet för 1998 framgår att intäkter av avgifter och bidrag totalt sett har
ökat under budgetåret trots de besparingar som har drabbat forskningsråden. Det är
sannolikt att en viss fortsatt ökning av intäkter av avgifter och bidrag är att vänta.
Ökningen har beräknats till 2 procent årligen.

Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet består dels av intäkter som myndigheten
disponerar och dels av avgifter som myndigheten inte disponerar. De disponibla
avgifterna hänförs till intäkter av uppdragsutbildning och uppdragsforskning samt
intäkter enligt avgiftsförordningen.

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 under budgetåret 1998 till 3 352 tkr. Belop-
pet förutses vara oförändrat under perioden.

De totala intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten fördelas enligt följande.
Beloppen uttrycks i tkr.

1998 1999 2000 2001 2002
(utfall) (prognos)

Grundutbildning 157 457 160 606 163 818 167 094 170 436

Forskn/forskarutb   78 226   79 790   81 386   83 014   84 674

Övrig verksamhet   17 301   17 647   18 000   18 360   18 727

Summa 252 984 258 043 263 204 268 468 273 837

1.5     Finansiella intäkter   

Från och med 1997 är universitetets fonder omvandlade till stiftelser. De finansiella
intäkterna består därför nästan uteslutande av ränteintäkter från universitetets rän-
tekonto i riksgäldskontoret. Behållningen på kontot var högre vid utgången av bud-
getåret 1998 än vid utgången av budgetåret 1997. Räntenivån har emellertid sjunkit
under budgetåret. Detta har gjort att de finansiella intäkterna har minskat. Ränteni-
vån förutsätts vara oförändrad under hela perioden medan behållningen hos Riks-
gäldskontoret förutsätts minska.
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2     Kostnader   

2.1     Allmän prognos   

Verksamhetens omfattning är beroende av de förväntade intäkterna. Kostnaderna
anpassas sedan så långt det är möjligt efter dessa.

Under perioden 1993 - 1996 förbrukades inte hela intäkten och universitetet redo-
visade således överskott. 1997 bröts det mönstret och universitetet redovisade ett
mindre underskott. Som framgår av bokslutet blev resultatet för budgetåret 1998
21 516 tkr. Detta överskott visar på att universitetet har klarat av uppgiften att
anpassa verksamheten till de minskade ekonomiska ramarna. Planeringen inom
universitetet är inriktad på fortsatt balans mellan kostnader och intäkter.

2.2    Investeringar   

Uppgifter beträffande lån i riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i
anläggningstillgångar redovisas i bilaga 2. Beloppen anges i 1999 års prisnivå.
Beloppen i bilagan kommenteras nedan.

Investeringsnivå

Den prognos som har gjorts över investeringsbehovet budgetåret 1999 omsluter
totalt 104 000 tkr. Behovet fördelar sig på de olika fakulteterna enligt följande.

Investeringsbehov för humanistiska fakulteten   9 500 tkr
Investeringsbehov för juridiska fakulteten   1 200 tkr
Investeringsbehov för samhällsvetenskapliga fakulteten 15 900 tkr
Investeringsbehov för matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten 57 000 tkr
Investeringsbehov för ej fakultetsanknutna institut
och motsvarande   7 000 tkr
Investeringsbehov för universitetsförvaltningens enheter 13 400 tkr

Investeringsnivån var högre under 1998 än tidigare budgetår. Detta berodde bl a på
att investeringsbehoven ökade genom att flera stora institutioner flyttade till nya
lokaler.

Nya ökade investeringsbehov kommer att uppstå i samband med att ytterligare
institutioner skall byta lokaler. Vidare kommer investeringar i inredning och
utrustning för Fysikcentrum att behöva göras under perioden. Investeringarna
beräknas uppgå till cirka 68 000 tkr och uppstår enligt nuvarande planering under
år 2001.

Totalt sett bör dock investeringsbehovet minska inför 1999 och sedan öka kraftigt
det år Fysikcentrum beräknas tas i bruk. Mot denna bakgrund gäller följande som
prognos för investeringsbehovet under den period budgetunderlaget omfattar.
Beloppen uttrycks i tkr.
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1999 2000 2001 2002
(prognos)

104 000 127 500 188 000 118 000

Lån i riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar

De investeringar som görs skall finansieras med lån i riksgäldskontoret. Undanta-
get är de investeringar som helt finansieras med medel från externa icke-statliga
finansiärer. De beräknade amorteringarna och räntekostnaderna på dessa lån fram-
går av bilaga 2. I bilagan redovisas även förslag till finansiering av amorteringarna
och räntekostnaderna. Amorteringarna har fördelats på grundutbildningsanslaget,
anslaget för forskning och forskarutbildning och externa medel i proportion till
deras andel av totala intäkter enligt bilaga 1. Räntekostnaderna har fördelats pro-
portionellt på anslagsmedlen.

Förslag till låneram

De faktorer som framför allt påverkar låneramens storlek är investeringsbehovet
och lånens löptid. Med hänsyn tagen till dessa faktorer bedöms låneramen behöva
uppgå till nedan redovisad storlek för att investeringsbehovet skall kunna finansie-
ras. Beloppen uttrycks i tkr.

1998 1999 2000 2001 2002
(regl brev) (regl brev)

280 000 295 000 295 000 350 000 330 000

3      Magisterexamina   

Målen för magisterexamina bestämdes utifrån förfrågan ställd till lärosätena under
budgetåret 1995/96. Magisterexamen hade ännu inte hunnit bli så vanlig och det
var då svårt att avgöra hur utvecklingen skulle bli. Examinationen har visserligen
ökat betydligt under åren 1996, 1997 och 1998, men ökningen har inte varit så stor
som förutspåddes 1995/96.

Enligt nuvarande mål skall antalet magisterexamina vid Stockholms universitet
under treårsperioden 1997-1999 uppgå till 2 200 examina och under perioden
2000-2002 till 2 600 examina. Den matematisk-naturvetenskapliga och den juridis-
ka fakulteten har begränsade möjligheter att öka antalet magisterexamina. Detta
beror på att de flesta examina vid den juridiska fakulteten är yrkesexamina och
därmed inte räknas in i underlaget och att den matematisk-naturvetenskapliga
fakulteten redan i dag har så stor andel studenter som tar ut en magisterexamen, att
examinationen inte kan ökas i någon nämnvärd utsträckning om inte den totala
utbildningsvolymen ökas.

Genom att endast den humanistiska och den samhällsvetenskapliga fakulteten i
realiteten har ett utrymme för att öka examinationen bör målen för magisterexami-
na justeras. En rimlig bedömning är att det kommer att presteras cirka 2 000
magisterexamina vid universitetet under treårsperioden 1997 - 1999. Under perio-
den har då skett en kontinuerlig ökning av antalet examina.
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I början av höstterminen 1998 tillsatte rektor en arbetsgrupp med uppgift att utreda
hur antalet magisterexamina vid Stockholms universitet skulle kunna öka och i
december 1998 presenterade gruppen i en promemoria sina överväganden och för-
slag. Promemorian är nu på remiss inom universitetet och beslut med anledning av
promemorian och remissinstansernas synpunkter kan komma att leda till en viss
ytterligare ökning av antalet examina.

Samtidigt måste man emellertid konstatera att det finns ett antal faktorer som kan
verka i motsatt riktning. Arbetsgruppen anför härvidlag följande.

”Av största betydelse för magisterexamens framtid är att man inom universitetet
skaffar sig en så god uppfattning som möjligt om hur arbetsmarknaden bedömer
denna examen. Det är därför i högsta grad angeläget att man dels informerar om
vad magisterexamen står för inom olika fakultets/sektionsområden, dels söker nå
en i förhållande till nuläget förbättrad uppfattning om arbetsmarknadens priorite-
ringar. Om arbetsmarknaden, eller vissa sektorer inom denna, säger sig vara positiv
och man har välgrundad anledning förmoda att detta inte bara är läpparnas bekän-
nelse skall sådan kunskap naturligtvis förmedlas till studenterna. Men om arbets-
marknadens prioriteringar skulle vara av annat slag, om t ex en kandidatexamen
om 120 poäng med magisterfördjupning skulle anses vara i allt väsentligt likvärdig
med en magisterexamen eller om - för att ta ett annat exempel - man inte skulle
göra någon skillnad mellan en företagsekonom, som genomfört ett magisterarbete,
och en annan som valt att inom ramen för 80 poäng bredda sina ekonomiska kun-
skaper, då är också det en kunskap att förmedla även om ett sådant budskap inte
skulle vara ägnat att öka antalet magisterexamina.

Vi föreslår att fakultetsnämnderna tar initiativ till att på olika sätt, exempelvis
genom enkäter, intervjuer och konferenser, fördjupa kontakterna med arbetsmark-
nadens skilda sektorer.

Slutligen vill vi anlägga ytterligare en synpunkt på arbetsmarknaden. Om kon-
junkturen vänder, och det finns tecken på att något sådant är på väg att hända inom
vissa av de sektorer för vilka universitetet utbildar, och om som följd härav stu-
denter skulle erbjudas arbete innan de slutfört sina examensstudier kan detta med
stor sannolikhet leda till att universitetet inte har möjlighet att, trots betydande an-
strängningar, nå målet för antalet magisterexamina.”

Arbetsgruppens avslutande reservationsord har redan besannats för några av uni-
versitetets kurser, varför det finns förhållanden som talar för att ökningstakten inte
bara klingar av utan även att universitetet kan få svårigheter att under kommande
perioder nå samma antal magisterexamina som nu. Målet för treårsperioden 2000-
2002 bör därför sättas till högst 2 000.
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4     Forskarexamina   

4.1     Humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde   

Målen för forskarexamina är satta för respektive vetenskapsområde. Vad gäller
humaniora-samhällsvetenskap gäller för den första treårsperioden 1997 - 1999 att
målet är 267 examina, där licentiatexamen motsvarar halv doktorsexamen. Det är
sannolikt att detta mål kommer att uppnås.

Den andra treårsperioden, 2000 - 2002, förutsätter en ökning av antalet forskar-
examina till 331. Det är idag svårt att avgöra hur detta mål kan uppfyllas, innan
antagningstalen för 1999 är kända. Stockholms universitet har inte infört något
generellt antagningsstopp på forskarutbildningen som en följd av de nya reglerna
rörande finansiering av de forskarstuderande. Däremot har antagningen minskat
betydligt under 1998. På grund av den mer begränsade möjligheten att anta dokto-
rander och genom att institutionerna värnar om de doktorander som redan är an-
tagna när medel skall fördelas, kommer examinationen om några år förmodligen att
plana ut eller till och med minska.

4.2     Naturvetenskapligt vetenskapsområde   

Inom vetenskapsområdet naturvetenskap har examensmålen delvis baserats på tidi-
gare examination. Vid den beräkning som utfördes vid universitetet efter förfrågan
1995/96 togs inte hänsyn till att examen för en doktor som tidigare avlagt licen-
tiatexamen bara skulle komma att räknas som en halv doktorsexamen. Målet för
den första treårsperioden, att utfärda 289 examina, kommer dock enligt en prelimi-
när prognos att kunna uppnås. Beträffande den andra treårsperioden, då enligt
målen 374 examina skall utfärdas, är dock situationen annorlunda.

Mellan år 1994 och 1995 ökade antalet licentiatexamen vid den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten dramatiskt. Antalet licentiatexamina har sedan 1995
ökat ytterligare. Dessa examina kommer till viss del att kunna tillgodoräknas uni-
versitetet under den första treårsperioden.

Av de som avlägger doktorsexamen under den första treårsperioden kommer en
stor del att inte ha tagit ut någon licentiatexamen tidigare. Detta innebär att de
flesta doktorsexamina under denna period kommer att kunna räknas som en hel
examen.

Under den andra treårsperioden kommer de flesta av dem som under första treårs-
perioden tagit ut en licentiatexamen att också ta ut en doktorsexamen. Denna exa-
men kommer då endast att räknas som en halv examen.

Antagningen av doktorander som beräknas disputera under den andra treårsperio-
den är redan gjord. Med en genomströmningstid som motsvarar de senaste årens
genomströmning samt med hänsyn tagen till det stora antal licentiatexamina som
tidigare avlagts, kan examinationen inte komma att överstiga totalt 280 under den
andra treårsperioden. Examensmålet för treårsperioden 2000 - 2002 bör därför
sättas till högst 280 examina inom vetenskapsområdet naturvetenskap.
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen. I universitetsstyrelsens be-
slut har deltagit generaldirektören Anitra Steen (ordförande), rektor, professor
Gustaf Lindencrona, författaren Heidi von Born, prorektor, professor Gunnel Eng-
wall, riksdagsledamot Eva Johansson, justitierådet Gertrud Lennander, professor
Eskil Wadensjö, professor Leif Wastenson, studentrepresentanterna Johan Blaus
och Torbjörn Ingvarsson. Närvarande har även varit suppleanterna för lärarrepre-
sentanterna, professor Willmar Sauter och professor Peter Seipel samt personalre-
presentanten för SACO professor Kristina Svartholm. Föredragande i ärendet har
varit controller Cecilia Jansson.

Gustaf Lindencrona

Cecilia Jansson
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               Bilaga 1

Beräknade intäkter för perioden 2000 - 2002
(tkr)

1998 1999 2000 2001 2002
(utfall) (prognos)

Verksamhetsintäkter 2 198 446 2 214 053 2 272 986 2 307 870 2 323 736

      16. Anslag för grundutbildning (B7) 658 260 664 487 691 870 711 199 711 199

            Takbelopp 616 937 617 576 644 959 664 288 664 288
            Särskilda åtaganden 41 324 46 911 46 911 46 911 46 911

      16. Anslag för forskning och 792 637 787 066 803 366 803 366 803 366
      forskarutbildning (B8)

      Anslag för inredning och utrustning av lokaler 0 0 13 000 13 000 0
      mm vid universitet och högskolor mm (B52)

      Avgifter 252 984 258 044 263 204 268 469 273 838

      Bidrag 494 565 504 456 514 545 524 836 535 333

Finansiella intäkter 18 404 16 000 15 000 15 000 15 000

Summa intäkter 2 216 850 2 230 053 2 287 986 2 322 870 2 338 736
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               Bilaga 2

Uppgifter beträffande lån i riksgäldskontoret för finansiering av
investeringar i anläggningstillgångar (tkr)

1999 2000 2001 2002

Ingående balans lån i riksgäldskontoret 257 324 262 709 279 890 341 380

Beräknad nyupplåning 104 000 127 500 188 000 118 000

Beräknad amortering 98 615 110 319 126 510 132 210

Utgående balans lån i riksgäldskontoret 262 709 279 890 341 380 327 170

Låneram 295 000 295 000 350 000 330 000

Beräknad räntekostnad 13 173 11 955 12 980 13 346

Ränteantaganden för nyupplåning (3,6%)

Finansiering av räntor och amortering

      16. Anslag för grundutbildning (B7) 35 453 38 401 43 706 45 577
      16. Anslag för forskning och forskarutbildning (B8) 42 806 46 365 52 770 55 028
      Externa medel 33 529 37 508 43 013 44 951


