
Motion: Avskaffa produktivitetsavdraget i högre utbildning
När myndigheters ersättningsbelopp årligen räknas upp via pris- och löneomräkningen, håller den inte takt
med inflationen. Som ett sätt att simulera konkurrenstryck läggs ett s.k. produktivitetsavdrag på uppräkningen
för att skapa ett kontinuerligt behov av att effektivisera myndigheters verksamhet. De antaganden som
ligger bakom detta effektiviseringstryck, nämligen att myndigheter inte är konkurrensutsatta, och att alla
effektiviseringar är av godo, har visat sig hålla bra för flera myndigheter, säger en granskning av Riksrevisionen.

Samtidigt höjs kritiska röster från aktörer inom sveriges högskoleväsende. Sveriges universitetslärare och
forskare (SULF) har i sin rapport Systemfel i kunskapsfabriken - om urholkning av ersättningsbeloppen till
högre utbildning kritiserat systemet, eftersom högskolans effektiviseringar nödvändigtvis i första hand sker
genom sänkt utbildningskvalitet och färre lärarledda timmar. Dessutom är lärosäten redan konkurrensutsatta
gentemot andra svenska lärosäten, men också internationella universitet, där de svenska blir bestraffade med
dubbelt så hårt konkurrenstryck.

De etablerade riksdagspartierna vill däremot bibehålla denna osynliga årliga nedskärning, eftersom det gör
de aldrig behöver öppet skära i resurserna i utbildning, och om de vill behålla finansieringen konstant med
hänsyn till inflationen kan de i stället göra “storsatsningar” på högre utbildning med några års mellanrum,
med den extra fördelen att nya pengar som skjuts till dessutom kan styras till discipliner som är politiskt
populära.

I Piratpartiets principprogram lyfts gång på gång kunskapssamhällets värde och vikten av allas rätt att
utbilda sig. Därför är det naturligt att PP behöver arbeta för att avskaffa den avsiktliga urholkningen av
kunskapssamhällets kärna.

Jag yrkar

att lägga till följande stycke i inledningen till 6. Demokratisk styrning och logisk resurstilldelning i
det utbildings-politiska programmet:

“Det är ett misstag att tro att effektivisering sker automatiskt för att utgifter ökar utan att
täcka det med motsvarande resurser. Att högskolors ersättningsbelopp inte räknas upp i takt med
inflationen utgör kontinuerliga, osynliga, nedskärningar i det svenska kunskapssamhället.”

att lägga till följande som en paragraf under rubrik 6 i det utbildningspolitiska programmet, efter nuvarande
§27:

Att produktivitetsavdraget för högre utbildning och forskning slopas.
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