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8 Gemensamma ändamål

8.1

Omfattning/ändamål

E1

Under detta verksamhetsområde finns två anslag
till gemensamma ändamål för utbildning och
forskning. Det är medel för dels Sveriges medlemskap i Unesco, dels utvecklingsarbete m.m. inom
Utbildningsdepartementets område.

8.2

Utgiftsutvecklingen

1998

1999

2000

52,5 1

58,9

60,1

61, 4

61,9

1995/96

Utgift

35 593

Utgift

34 588

1997

Anslag

35 828 1

1998

Förslag

36 365

1999

Beräknat

37 162

2000

Beräknat

38 012

Därav

1996

Reservation
Utgiftsprognos

0

37 500

Beloppen i tusental kronor
1. Därutöver föreslås att 10 miljoner kronor anvisas på tilläggsbudget

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

66,0

Kostnader för Sveriges
medlemskap i Unesco m.m.

1. I beloppet ingår medel som föreslås i tilläggsbudget

Resultatbedömning
Svenska Unescorådet har under budgetåret 1995/96
tillsammans med andra organisationer och myndigheter arbetat med en rad projekt i linje med Unesco:s
program och informerat om Unesco:s verksamhet.
Medlen under anslaget Utvecklingsarbete inom
Utbildningsdepartements område m.m. har under
budgetåret 1995/96 använts i första hand till försöksverksamheter med distansutbildning, utveckling
av system för antagning av studenter till högskoleutbildningar med utnyttjande av modern informationsteknik och framtagning av statistik inom utbildningsområdet .

Den stora delen av anslaget avser medlemsavgiften
till Unesco. En mindre del avser medlemsavgifter till
konventionen om världens natur och kulturarv och
det internationella centret för konservering i Rom
(ICCROM). Avgiften till Unesco betalas dels i franska franc dels i dollar. Det innebär att anslaget till
mycket stor del påverkas av valutaförändringarna.
Förutom avgifterna till Unesco och konventionerna
ingår även medel för de administrativa kostnaderna
för Svenska Unescorådet. För innevarande budgetår
är dessa kostnader beräknade till 2 587 000 kronor.

Regeringens överväganden
För budgetåret 1998 beräknas anslaget till
36 365 000 kronor. Den ökning av anslaget som föreslås är endast relaterad till prisutvecklingen.
Unesco:s generaldirektör har i program- och budgetförslag för 1998-1999 aviserat en ökning av budgeten med ca 5 % motsvarande pris- och löneökningar.
Den aviserade höjningen av årsavgiften till Unesco
kompenseras till en del av att Sveriges andel av medlemsländernas samlade avgifter minskar på grund av
Storbritanniens återinträde i organisationen. Beslut
om Unescos budget fattas vid höstens generalkonferens, oktober - november 1997.

189

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Den svenska regeringen har åtagit sig att anordna
en konferens om kultur, politik och utveckling under
våren 1998 i Stockholm. Konferensen utgör en uppföljning av den rapport som presenterades av Världskommissionen för kultur och utveckling. Svenska
Unescorådet har ansvaret för planeringen och genomförandet av konferensen. Regeringen har denna
dag på tilläggsbudget för budgetåret 1997 föreslagit
riksdagen att ett belopp om 10 miljoner kronor förs
upp under detta anslag för att disponeras av Svenska
Unescorådet för genomförande av konferensen. Vissa
medel behövs under innevarande budgetår för planeringen av konferensen. Genom anslagssparandet kan
medlen disponeras även under 1998 i samband med
genomförandet av konferensen.

E2

Utvecklingsarbete inom
Utbildningsdepartementets
område m.m.

1995/96

Utgift

30 429

Utgift

27 329

1997

Anslag

18 947

1998

Förslag

22 524

1999

Beräknat

22 974

2000

Beräknat

23 433

Därav

fördes bort från anslaget för budgetåret 1997 återförs till anslaget 1998. Regeringen räknar med att en
någon större andel av anslaget behöver tas i anspråk
för statistik under nästa budgetår. Under anslaget har
medel beräknats bl.a. till SCB för svensk anpassning
till den internationella utbildningsklassifieringen
(ISCED) som Unesco väntas fastställa vid sin generalkonferens och för vissa specialanalyser. Vidare
räknar regeringen behov av medel för utvecklingsinsatser rörande ekonomisk uppföljning, prognoser
och särskilda utvärderingar. Regeringen föreslår att
anslaget för nästa budgetår förs upp med ett belopp
om 22 524 000 kronor.

1996

Reservation

17 453

Utgiftsprognos

15 000

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget avser utvecklingen
av system som skall leda till effektiviseringar och
kostnadsminskningar i myndigheternas verksamhet
eller av system som ger ökad tillgång till information
nationellt och internationellt samt viss övergripande
statistik. Anslaget kan även tas i anspråk för vissa
andra myndighetsövergripande verksamheter av tillfällig art. I nu gällande ansvarfördelning för officiell
statistik inom Utbildningsdepartementets område
finansieras den officiella skolstatistiken via anslag till
Skolverket och högskolestatistiken via anslag till
Högskoleverket. Den statistik som gäller utbildningsväsendet som helhet finansieras via anslag till Statistiska Centralbyrån (SCB). Från detta anslag finansieras särskilda översiktspublikationer och gemensam
utbildningsstatistik. För innevarande budgetår anvisades 1 120 000 kronor för dessa ändamål.
Vidare finns under anslaget särskilda medel avsatta för barnomsorgsundersökningar.

Regeringens överväganden
Höjningen av anslaget - utöver prisomräkningen sammanhänger med att de medel som engångsvis
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Bilaga
Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde
1997-08-28
Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d.
presidenten i Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg,
regeringsrådet Leif Lindstam.
Enligt en lagrådsremiss den 7 augusti 1997
(Utbildningsdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om
ändring i högskolelagen (1992:1434).
Förslaget har inför Lagrådet föredragit av
rättschefen Gudmund Toijer.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
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