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Yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport Varför 
sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid 
universitet och högskolor, RiR 2017:28, Umeå universitet 

Riksrevisionen har publicerat granskningsrapporten Varför sparar lärosätena? En granskning av 
myndighetskapital vid universitet och högskolor, RiR 2017:28. Utbildningsdepartementet har 
anmodat Umeå universitet att lämna synpunkter över rubricerad granskningsrapport senast den 
29 december 2017. Främst önskar utbildningsdepartementet få synpunkter på rapportens beskrivande 
delar, slutsatser, samt på de rekommendationer som lämnas till regeringen.  
 
Detta yttrande har fastställts av rektor.  
 
Sammanfattning av Umeå universitets synpunkter 
Umeå universitet ser flera av förslagen som rimliga, men anser att det är viktigt att invänta Styr- och 
resursutredningens (utredningen för starka och ansvarsfulla lärosäten) förslag innan kriterier 
utarbetas. När det gäller rekommendation att införa ett kvantitativt återrapporteringskrav avseende 
redovisning av myndighetskapital uppdelat på fritt respektive intecknat kapital är vi negativa, 
eftersom vi anser att en sådan uppdelning skulle innebära låsningar samt försämrade möjligheter att 
kunna använda myndighetskapital. 
 
Umeå universitets synpunkter 
Umeå universitet anser att rapporten innehåller bra analyser som helhet. Det som Riksrevisionen kunde 
ha lyft fram tydligare i text samt i tabeller är att 15 av de 31 undersökta lärosätena har reducerat sitt 
myndighetskapital under perioden 2011–2016 med mellan 1–231 miljoner kronor. Umeå universitet har 
under dessa år reducerat myndighetskapitalet med 165 miljoner kronor.  
 
Nedan finns universitetets synpunkter på respektive rekommendation till både regering och till 
universitet och högskolor:  
 
Rekommendationer till regeringen 
 
1. Regeringen bör säkerställa en tydlig, strategisk och transparent styrning och uppföljning av 

myndighetskapital vid universitet och högskolor genom att överväga att 
 

a. utarbeta kriterier för att bedöma myndighetskapitalets storlek utifrån de enskilda 
lärosätenas behov och förutsättningar (lärosätesspecifika måltal), exempelvis baserat på 
lärosätenas riskanalyser, investeringsbehov och verksamhetsinriktning samt lärosätenas 
egna måltal 

 
Umeå universitets synpunkter: Vi ser denna rekommendation som rimlig, men anser att det är 
viktigt att invänta Styr- och resursutredningens (utredningen för starka och ansvarsfulla 
lärosäten) förslag innan kriterier utarbetas.   
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b. införa ett återrapporteringskrav avseende de lärosätesspecifika måltalen enligt punkt 1 
 

Umeå universitets synpunkter: Vi anser det som rimligt, men även här anser vi att det är viktigt 
att invänta Styr- och resursutredningens förslag, så att ett sådant återrapporteringskrav kan 
koordineras med andra återrapporteringskrav.  

 
c. införa ett kvantitativt återrapporteringskrav avseende redovisning av myndighetskapital 

uppdelat på fritt respektive intecknat kapital 
 

Umeå universitets synpunkter: Vi är negativa till att sådant kvantitativt återrapporteringskrav 
införs. Vi anser att en sådan uppdelning innebär låsningar samt försämrade möjligheter att kunna 
använda myndighetskapital. En sådan dokumentation kan aldrig blir rättvisande enligt vår syn, 
utan riskerar att innehålla mycket subjektiva bedömningar, vilket är olyckligt. Det skulle 
dessutom innebära en stor resursåtgång att inom universitetet insamla uppgifter från samtliga 
150 organisatoriska enheter och skulle enligt vår syn dessutom försvåra arbetet med att kunna 
nyttja myndighetskapitalet.   

d. införa ett kvantitativt återrapporteringskrav avseende myndighetskapitalets förbrukningstakt 
de kommande åren för lärosäten vars myndighetskapital ligger tio procentenheter högre än 
det lärosätesspecifika måltalet enligt punkt 1.  

 
Umeå universitets synpunkter: Vi anser det som rimligt, men även här anser vi att det är viktigt 
att invänta Styr- och resursutredningens förslag.  

 
2. Regeringen bör överväga att ge den pågående Styr- och resursutredningen ett tilläggsdirektiv att 

särskilt beakta konsekvenser av det föreslagna styr- och resurstilldelningssystemet för lärosätenas 
myndighetskapital. 
 

Umeå universitets synpunkter: Vi anser inte att det behövs något tilläggsuppdrag till Styr- och 
resursutredningen eftersom detta redan ingår i utredningens arbete.  
 
3. Regeringen bör regelbundet informera riksdagen om den fortsatta utvecklingen av myndighetskapitalet. 

 
Umeå universitets synpunkter: Vi avstår från att lämna synpunkter avseende denna rekommendation.  
 
Rekommendationer till universitet och högskolor 
 
1. Säkerställa att det finns dokumentation om myndighetskapitalets innehåll i form av intecknade 

och fria medel. 
 

Umeå universitets synpunkter: Vi är negativa till denna rekommendation, se punkt 1 c ovan.  
 
2. Utveckla sina rutiner för att planera för och följa upp förbrukningen av myndighetskapital. 

 
Umeå universitets synpunkter: Vi ser detta som rimligt, under förutsättning att det är lärosätena själva 
som tar fram sina egna rutiner.  
 
Yttrandet har fastställts av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av biträdande budgetchef Carina 
Henningsson. 

 
 

Hans Adolfsson  
Rektor 
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