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Anslag till engelska universitet fördelade enligt ny 
modell 
Den 26 mars publicerade den myndighet som fördelar anslag till universitet och 
högskolor i England – Higher education funding council for England (Hefce) – sitt 
beslut om allokeringar för läsåret 2014-2015.1 Sammanlagt 3,88 miljarder pund 
(cirka 42 miljarder kronor) fördelas på sammanlagt 130 universitet och 212 
högskolor – ”further education colleges”. Av dessa anslag går cirka 1,6 miljarder 
pund (cirka 17 miljarder kronor) till forskning och lika mycket till undervisning. 

Årets allokeringsbeslut innebär en sänkning av anslagen från knappt 4,5 miljarder 
pund (cirka 48 miljarder kronor) för läsåret 2013-2014. Detta är i linje med allmänt 
neddragna offentliga utgifter i Storbritannien. Sedan tidigare beslut från det 
brittiska ”näringsdepartementet” – Department for Business, Innovation, and Skills 
(BIS) – ska budgeten för statligt finansierad forskning skyddas från 
budgetåtstramningar.2 Det innebär att när anslagen från Hefce nu dras ned så sker 
minskningen helt och hållet på anslagen till undervisning. 

De engelska universiteten är inne i en övergång till ett system där en större del av 
undervisningen finansieras av terminsavgifter för studenterna. Enligt Hefce syftar 
anslagen till undervisningen i allt högre grad till att möta de kostnader som inte 
täcks av terminsavgifter, till exempel stöd för en breddad studentrekrytering, 
”dyra” studieämnen (såsom naturvetenskapliga och medicin) eller små och 
specialiserade institutioner. Totalt sett, det vill säga med hänsyn tagen även till 
terminsavgifterna, innebär årets allokering en minskning av anslagen till 
undervisning med knappt 6 procent i nominella termer. 
I samband med den pågående övergången till ett system där undervisning till den 
allra största delen finansieras av terminsavgifter kommer också begränsningen av 
antalet studieplatser vid engelska universitet att till största del tas bort till läsåret 
2015-2016. Som en övergångsåtgärd allokerar Hefce i sitt beslut ytterligare 30 000 
studieplatser för akademisk grundutbildning till universiteten under 2014-2015. 

Enligt chefen för Hefce, Madeleine Atkins, så kommer neddragningarna av 
anslagen för undervisning och de oförändrade (i nominella termer) anslagen för 
forskning att vara smärtsamma för universiteten. Uppfattningen delas av bland 
andra den nationella studentkåren NUS och Russell Group, en sammanslutning av 
engelska forskningsuniversitet, som varnar för att neddragningarna kommer att ha 
en negativ effekt på kvaliteten i den högre utbildningen i England.3 

                                                 
1 http://www.hefce.ac.uk/news/newsarchive/2014/news86801.html 
2 https://www.gov.uk/government/publications/allocation-of-science-and-research-
funding-2011-12-to-2014-15 
3 http://www.theguardian.com/education/2014/mar/26/lower-government-funding-
university-teaching-england 
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Allokeringen av anslag till universiteten görs i tre steg. Det allokeringsbeslut som 
nu publicerats av Hefce är en första allokering som bygger på prognoser om 
studentantal. I mars 2015 sker en justering av allokeringen utifrån det antal 
studieplatser (fulltidsekvivalenter) som rapporteras av lärosätena. Slutligen sker en 
avstämning och avräkning 2016 mot det antal studenter som rapporteras i form av 
individualiserade studentdata till statistikorganet Higher Education Statistics 
Agency (HESA).  
Figur 1 Hefces process för allokering av anslag 

 
Källa: http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/invest/institns/annallocns/ 
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