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FFL07: Godt nyt til forskningen, men uddannelserne svigtes
AC’s formand Sine Sunesen udtaler om regeringens finanslovsforslag: ”De politiske
partier må på dette års finanslov få igangsat den nødvendige genopretning af universiteternes uddannelsesbevillinger. Overskuddet på de offentlige finanser lægger
op til, at man nu udviser rettidig omhu for investeringer i fremtiden.”
Finanslovsforslaget for 2007 er nedslående læsning for universitetsuddannelserne.
Kun erhvervsuddannelserne adresseres som et særligt uddannelsesområde, der
skal tilgodeses med særlig bevilling via Globaliseringspuljen. Dette kan undre, idet
der findes fuldstændig samme dokumentation for nedslidning på universitetsuddannelserne som for erhvervsuddannelserne.
AC skal minde om det uholdbare i, at bevillingerne til universitetsuddannelserne
gennem de sidste mange år er blevet udhulet. Hvis bevillingerne skulle op på niveau med år 1994, ville det kræve næsten 500 mio. kr. mere end de nuværende
bevillinger.
Ifølge Velfærdsaftalen er det en politisk målsætning, at flere skal have en videregående uddannelse og de studerende skal hurtigere gennem uddannelsessystemet.
AC vil anbefale, at de politiske partier på dette års finanslov finder mindst halvdelen
af denne manko på 500 mio. kr. således at vi også kan få en kvalitet i universitetsuddannelserne, der kan måle sig internationalt.
Til gengæld starter finanslovsforhandlingerne 2007 om forskningsmidlerne fra et
langt mere positivt udgangspunkt end tidligere år: Diskussionen kan nu på konstruktiv vis handle om, hvordan de afsatte 2 mia. fra Globaliseringspuljen skal anvendes – og heldigvis fjerne sig fra det slidte tema om manglende midler til nye initiativer.
Det vil AC gerne kvittere positivt for. Partierne bag velfærdsforliget har sikret, at
der med dette finanslovsforslag er taget seriøst fat på opgaven med at opprioritere
forskningen, og AC forventer da også, at minimum 1 mia. vil blive afsat til initiativer på forskningsområdet.
Når forskningsmidlerne skal fordeles er det vigtigt at huske, at god forskning skabes af forskere, der har ordentlige vilkår - på universiteter, der har handlefrihed til
at skabe gode rammer for forskningen. Så brug de nye midler til at gøre forskerkarrieren attraktiv og universiteterne stærke.
AC vil i eftermiddag udsende udbyggende notat om FFL07.
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