Sæt kursen for universiteternes økonomi
Debatindlæg af Erik Jylling, formand for AC, og Jens Oddershede, talsmand for Danske
Universiteter, bragt i Børsen onsdag den 11/8 2010
Det skib, der sætter kursen fra dag til dag, sejler formentlig i zigzag – hvis det ikke ligefrem sejler i ring. Sejler man rundt mellem caribiske palmeøer, kan det sikkert være
meget rart. Men det er ikke nogen god strategi, hvis man fører et stort containerskib
med en vigtig last. Så har man brug for at vide, hvad man sejler med, og hvor man skal
hen. Og det kræver et visionært rederi.
På mange måder er Folketinget rederi for den flotille af innovationsskibe, som universiteterne udgør. Det er nemlig Folketingets flertal, der gennem forlig bestemmer de
økonomiske rammer for universiteterne og sætter de helt overordnede mål for sektoren.
Folketingets partier har forvaltet dette ansvar ved på den ene side at vise stor og
langsigtet handlekraft gennem planlagte løft i forskningsinvesteringerne fra 2007. Det
har været meget fremsynet og godt. På den anden side har Folketinget hidtil været noget
fodslæbende i fordelingen af de afsatte penge. Som regel har man kun indgået etårige
forlig. Det svarer til, at et rederi kun vil melde kursen for sine skibe ud fra dag til dag.
Resultatet er uforudsigelighed for universiteterne. De ved godt, at der kommer penge.
Men hvornår? Bliver de øremærket til givne formål? Og er det universiteternes ledelser,
man satser på?
AC og Danske Universiteter vil opfordre til, at man hurtigt foretager et substantielt
kursskifte i den økonomiske styring af de danske universiteter. Kursskiftet skal finde
sted ved, at Folketingets politikere fastlægger langsigtede rammer for universiteternes
økonomi – f.eks. på 4 års sigt. Den langsigtede kurs bør fokusere på at løfte universiteternes basismidler, dvs. de midler universiteternes ledelser har til at prioritere forskningsindsatser og udvikle institutionerne med. Og så skal der laves en plan for at genoprette uddannelsernes finansiering. Eksempelvis kan man løfte taxametrene med 10
procent. Flere basismidler og højere taxametre vil samtidig også skabe grundlag for, at
universiteterne kan øge optaget i takt med de voksende ungdomsårgange.
Spørgsmålet er så, om Folketingets politikere tør, når finanslovsforhandlingerne indledes? Der er trods alt ikke længe til næste valg! Så er det værd at forpligte sig ud i
fremtiden? Hvad skal de selvsamme politikere profilere sig på til næste år, hvis de
allerede har fordelt pengene i år? Vi opfordrer politikerne til at vise mod og tage den
rigtige beslutning. Så kan vi sejle fremad – og undgå politisk zigzag. Så vil politikerne
have skabt rammerne for en flotille, der sejler mod ambitiøse mål til langsigtet glæde
for alle danskere og danske virksomheder.

