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Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning
Riksdagen har, i enlighet med regeringens förslag i propositionen Fokus på kunskap –
kvalitet i den högre utbildningen, beslutat att resurser för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars
resultat, utöver den fördelning som görs på grundval av helårsstudenter och
helårsprestationer (prop. 2009/10:139).
Kvalitetsutvärderingarna, som Högskoleverket ansvarar för, ska genomföras i
fyraårscykler och den årliga kvalitetsbaserade resurstilldelningen kommer att baseras på
resultatet av de utvärderingar som genomförts under det senaste läsåret före respektive
budgetproposition som läggs på hösten.
Den första fyraårscykeln, som omfattar endast tre och ett halvt år, inleddes 2011 och
avslutas till sommaren 2014. Den första kvalitetsbaserade resurstilldelningen kommer
att ingå i budgetpropositionen för 2013 och då grundas på de utvärderingar som
Högskoleverket har genomfört under 2011 och våren 2012, dvs. under 1½ år. De sista
utvärderingarna i den första fyraårscykeln kommer således att vara genomförda till
sommaren 2014 och resurstilldelningen som baseras på dessa utvärderingar kommer
att ingå i budgetpropositionen för 2015.
Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen kommer att grundas på Högskoleverkets
samlade omdömen från utvärderingarna. Omdömena presenteras i form av en
tregradig skala. Grunden för den kvalitetsbaserade tilldelningen är de utbildningar som
i Högskoleverkets utvärderingar erhållit det högsta omdömet. Högskoleverket har i
regleringsbrevet för 2011och 2012 fått i uppdrag att senast den 15 juni 2012 redovisa
dels omdömena för de utbildningar som har utvärderats fram till detta datum, dels
uppgifter om antal helårsstudenter under 2011 för respektive utbildning.
I den utvärderingsmodell som tillämpas från 2011 står utbildningens resultat i fokus.
Eftersom utvärderingarna avser resultatet av utbildningen, dvs. hur väl studenterna har
nått de mål i examensbeskrivningarna som har utvärderats, har Högskoleverket
bedömt att grunden för att beräkna antalet helårsstudenter för respektive utvärderad
utbildning bör vara antalet utfärdade examina inom respektive utvärderad utbildning.

Högskoleverket inser att detta innebär att de studenter som fullföljt en utbildning
fram till examen, men inte har ansökt om examensbevis, inte heller kommer att ingå i
beräkningsunderlaget.
Utgångspunkten är således antalet utfärdade examina inom utvärderade utbildningar.
Beträffande generella examina är det antalet utfärdade examina inom det aktuella
huvudområdet som ligger till grund för beräkningen. Berörda examina räknas om till
det antal helårsekvivalenter som poängomfattningen i den aktuella examen motsvarar.
Exempelvis motsvarar en kandidatexamen (180 högskolepoäng) tre helårsekvivalenter
och en civilingenjörsexamen (300 högskolepoäng) fem helårsekvivalenter. Denna
omräkning görs av Högskoleverket.
Det underlag som verket ska lämna till Utbildningsdepartementet den 15 juni 2012
kommer alltså att utgöras av antalet utfärdade examina under kalenderåret 2011 inom
de utbildningar som utvärderats fram till den 15 juni 2012 och som Högskoleverket
har fattat beslut om fram till detta datum. Dessa examina kommer att omräknas till
helårsekvivalenter i enlighet med vad som angetts ovan och redovisas till
Utbildningsdepartementet per lärosäte. I redovisningen kommer att framgå vilka
omdömen de utvärderade utbildningarna har fått. Enligt proposition 2009/10:139 ska
den kvalitetsbaserade resurstilldelningen gälla för utbildning som anordnas av statliga
universitet och högskolor samt de enskilda utbildningsanordnarna Chalmers tekniska
högskola och Högskolan i Jönköping. Högskoleverket kommer dock att redovisa
resultatet av utvärderade utbildningar vid samtliga lärosäten.
Högskoleverket anser att sådant statistiskt underlag som ska ligga till grund för
eventuell resurstilldelning bör vara möjligt att kontrollera och i övrigt uppfylla samma
krav på kvalitetssäkring som exempelvis det underlag som lärosätena lämnar varje år i
sin årsredovisning avseende resursgrundande helårsstudenter och helårsprestationer.
Därför bör varje lärosäte lämna en redovisning av antalet utfärdade examina inom
utvärderade utbildningar till Högskoleverket.
Lärosätena rapporterar årligen uppgifter om bl.a. examina till Statistiska centralbyrån
(SCB). Av erfarenhet kan verket konstatera att en viss efterrapportering sker varje år
beträffande uppgifter om just examina som rapporteras till SCB:s universitets- och
högskoleregister. För att möjliggöra att uppgifterna till Högskoleverket om utfärdade
examina är så fullständiga som möjligt, bör tidsgränsen för att rapportera dessa
uppgifter till verket vara den 15 maj, vilket innebär tre månader senare än de uppgifter
om examina som lärosätena rapporterar till SCB.
Högskoleverket kommer under våren 2012 att be de berörda lärosätena lämna
uppgifter om utfärdade examina under 2011 inom utvärderade utbildningar.
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