
Utbildningsutskottets betänkande 

1983/84: 10 

om vissa högskoleorganisatoriska frågor (prop. 1983/84: 52) 

Propositionen 

I proposition 1983/84: 52 har regeringen !utbildningsdepartementet) efter 

föredragning av statsrådet Hjelm-Wallcn föreslagit riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdepartementet uppriittat förslag till lag om 

ändring av högskolelagen (1977: 218), 

2. godkiinna vad som i propositionen anförts om förslag till anslagsfram

stiillning för forskning och forskarutbildning, 

3. godkänna vad som i propositionen anförts lllll sektionsindclning av 

fakultet, 

4. godkänna vad som i propositionen anförts lllll planeringsordning för 
vissa enstaka kurser. 

I propositionen föreslås att högskolestyrelserna skall ges ökade befogen

heter att besluta om den interna org;rnisationcn vid resp. hiigskoleenhet. 

Bl. a. skall planerings- och lcdningsorgan kunna inrättas som iir gemen

samma för grundläggande utbildning, forskning och forskaruihildning. 

Dessa ändrade regler föreslås gälla fr. o. m. den I juli 1984. 

Vidare föreslås hl. a. en förändrad planeringsordning for enstaka kurser 

inom högskolan som innebär att en nationell planering av utbildningen i 

vissa ämnen införs. En ny ordning föreshls här giilla fr. o. m. den I juli 

1985. 

Det i propositionen framlagda förslaget till lag um iindring i högskolela

gen ( 1977: 218) har följande lydelse: 

I Riksdagen /Wi3/84. /.I sam/. Nr /IJ 

UhU 1983/84: JO 
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Förslag till 

Lag om ändring i htigskolelagen I 1977: 218) 

Hiirigenom före-;krivs i friiga om högskolelagen ( 1977: 218) 

dd1 att 16. 21, 2.~. 24 och 31 ** skall ha ne·dail angivna l~'dd.,e; 
i/l'i.1· att i lagen '>kall införa., tvii nya paragrafer. 24 a och 24 h §§. av 

nedan angivna lydelse, 
i/d.1 all 32 § skall upphiira att giilla. 

N111·llrw11/e lyddl"l' Fiire.1/11ge11 lydd.1e 

)6 § 1 

Verksamhcll:n inom högskolan . 
skall ledas av lokala styrelser, rek
torsiimheten, li1!ic11iimnder, ji1k11/-
t t' t.111ii111 nil er. .1· c· k t ;, 111snii111 ndc r 
.\lllllt styrelser .fi"ir i11.1tit11tio11er och 
lindra llrhetse11l11·tcr. 

I .11iillet.fi"irfi1k11ltct.111ii111mlcr och 
.1ek.1ion.rnii11111der jilr jinnas llndra 
organ enligt \'{/d s11111.fi"ireskrii·s i 23 
§.fjiirde stycket och 25 §. 

För den grundliiggandc högskole
utbildningen skall finnas linjenämn
~kr. om ej annat följer av föreskrif
ter sllm regeringen meddelar. 

Verksamheten inom högskolan 
skall ledas av lokala styrelser och 
de ii1Tigll organ so111.fi'ire.1krfr.1· w1-

·ti11g1·11 i denna lag dia tll' rcgffing-
1•11. 

för den grundliiggande högskole
uthildningen skall finnas linjeniimn
der, om ej annat följer av 24 11 *· 
eller föreskrifter som regeringen 
meddelar. · 

l.injenämnds vcrksamhetsomräde skall avse grundliiggande högskoleui
hildning vid en högskoleenhet eller en kommunal eller landstingskommu
nal liiroanstalt. Om det iir liimpligt kan linjenämnds verksamhetsområde 
omfatta grundläggande högskoleutbildning vid mer iin en högskoleenhet 
eller vid en högskoleenhet och en kommunal eller landstingskommunal 
liiroanstalt. 

Linjenämnd skall inom sitt vcrksamhetsomriide planera· uthildningen 
och handhigga övriga frägor om vad utbildningen skall innehälla o.:h om 
hur utbildningen skall organiseras. 

För forskaruthildningcn och 
forskningen vid högskolan inom ut
bildningsdcpartcmentets verksam
hetSl)mr;1de skall finnas fakultets
niimnder och scktionsnämnder. 

1 Scna~te lydelse 1979: 4-16. 

För forskarutbildningen och 
forskningen vid högskolan inom ut
bildningsdepartemcntets verksam
hetsområde skall finnas fakultets
nämnder och sektionsniimndcr 11111 
l'.i w11111t fi!/jer 111· 24 11 och 25 §.~. 
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N111·ar1111</e IYdclsC' 

Fakultctsnfönnds verksamhet skall avse ett siirskilt vetenskarsomr~1de 
(fakultet I i en högskoleregion. Sektionsniimnds verksamhet skall avse en. 
dela\· en fakultet (sektion I i en högskoleregion. 

Fiir fl"(i l'lil'r .flera _tid11/11•/1'/" li/r 
_ti111111s en g1'/lll'11.rn111 · .fi1k11/te1.1-
11ii11111d. Fiir t1·ti dlcrtlaa sckrionl'r 
.fi"ir .fi111111s <'Il ge111e11s11111 S<'ktio11s-
11ii11111cl. 

Fakultetsniimnd och sektionsniimnd skall inom sitt verksamhehomriide 
I. rlanera forskaruthildningrn .. 
2. handliig.g.a ii\Tiga fr[1gor om vad forskaruthildningen skall inneht1lla 

och om hur forskarutbildningen skall organiseras samt 
3. handHigga vissa fr<lgor om rlanering "'' forskningen. 
Fiir si1dan forskning L'ch forskarutbildning som ej avser ett siirskilt 

vetcnskars1)f11rfale far finnas andra organ iin fakultchniimnder och sek
liL1nsniimnder. Fiircskrifter om dessa andra organ meddelas av regeringen 
eller myndighet som regeringen utser. 

I regionstyrelse skall ingå 

2-1 a ~ 

Uppgiffl'r so111 1111"0111111cr pil li11-
_ic11iim11cl oclt f>il fakulrets- l'lil'I" sl'k
rio11111ii111lll/_tilr i .111"il/1•1.fi1/lgiim.1 a1· 

en t11hilcl11i11gs- och .fiir.i-k11i11gs-
11ii 11111cl. 

:!-I h ~ 

I 11rhild11i11g.1- och .fi11·.1-k11i11gs-
11ii11111d1•11 skall i11gi/ .fi'iri·rriidarc _fi"ir 
1·erk.1a111/tet t'll i110111 nii 11111d1· 11.1· 

1·crk 1a 111hc1.1·0111rtidl'. I 11ii11111de11 
skall ochil ingil .fi"irl'friidari• .fi"ir yr
kes/in·r. 0111 inte .1iir.1kilda .1kiil _fi"ir
anledcr annat. Fiiretriidare .f("ir de 
anställda oclt de .1111dem11de har 
riill all ingtl i 11iim11cle11. 

I 11rhild11i11g.1- oclt .fiirsk11i11gs-
11ii11111dc11 kan i11g1) .fi"irl'friidarc _fi"ir 

I. s1/Jant.fi1r.1k11i11).!.1"- och 1111·cck
l_i11gsarherc 11/a1(/i"ir hiigskolan som 
har a11k11ymi11g rill 11ii11111de11s 1·crk
sa mhe 1.1·0111r1/ile. 

2. al/mii1i11a intrc.1·.1·1'11. 

31 f 

I. förctriidarc för allmänna intressen och 
2. förctriidarc for verksamheten inom högskolan i regionen. 
Företrädare för de studerande inom högskolan i regionen har rätt att ingå 

i regionstyrelsen. · 

~ Senaste lydelse 1980: 1099. 
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r iirt'.\lll,t:l'll lydelse 

h.ln:tri1darna för allmiinna intres
srn skall utgi.lra omkring trä 1redie
dd11r av antalet ledamöter. 

Föret riid:1rna för allmiinna intres
sen skall utgiira omkring tre f)iirde
ddor a\· antalet ledamöter. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 

'\lotion~rna 

19X3·X4: 172 av Gunnar Bii.in.:k i Viirmdö (ml rnri yrkas att riksdagen 

som '>in mening ger regeringen till kiinna rnd. som med anledning av 

rroposition l9XVX4: .'i2 i motionen anfiirh om hiig-,knlans 01'ganisation. 

19X:.t'X4: in av lng-Marie Hanssnn Is) och Arne Gadd (s) vari yrkas att 

ribdagen '>lllTI sin mening ger regeringen till k:inna vad som i motionen 

anförts om hi1gskokstyrl:lsens sammaföiittning samt om rektor som styrel

senrdflirande. 

19X_,.84: 22.'i av Jörgt·n Ullenhag m. tl. lfpJ vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar avveckla regionstyrelserna. 

2. all ribdagen beslutar avsL1 regeringens f<irsl;1g om iindrad anslags

framst:illning för for-;kning nch forskarutbildning. 

1983/84: 236 av Kerstin Göthberg m. ll. tel vari yrkas 

I. att riksdagen avshtr förslaget om i>verg;\ng till regeringsulniimning av 

allmiinrerresentanterna i högskolestyrelsen. 

2. att riksdagen beslutar att samtliga allmiinfiiretriidare skall utses av 

landstinget. 

l9XVX4: 2.'K av Rune Ryden m. tl. (ml vari yrk:ts 

I. att riksdagen avsl<'tr regeringens förslag om iindrad ordning för förslag 

till anslagsframstiillning för forskning och forskarutbili.tning. 

2. att riksdagen hos regeringen begiir förslag nm föriindrad sammansätt

ning av högskolestyrelserna i enlighet med vad son1 i motionen anförts. 

·'· all rik.;,dai::en uttal:tr ~ig för att s. k. fiiretr:idarc fiir allmiinna intressen 

in!L' skall ingi·i i förvaltningsniimnd. 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som 

motionen anförts om samarbetet mellan högskola och yrkesliv, 

5. att regiono;tyrelserna snarast skall avskaffas. 

6. att riksdagen uttalar sig för att filosofie kandidatexamen skall återin

fiiras. 

1983/X4: 239 av Björn Samuelson (vpkJ och Nils Berndtsun (vpkl vari 

yrkas 

I. att riksdagen beslutar avslf1 förslaget i proposition 1983/84: 52 att 
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regeringen skall utse representanter för allmänna intressen till högskoleen

heternas styrelser, 
2. att riksdagen beslutar avslå förslaget i proposition 1983/84: 52 att 

"företrädare för yrkeslivet'" skall kunna ingå i institutionsstyrelserna. 

Utskottet 

Genom riksdagens beslut år 1975 tprop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 

1975: 179l och ar 1977 (prop. 1976/77: 59, VbV 1976/77: 20. rskr 1976/ 

77: 246) om reformering av högskoleutbildningen infördes den I juli 1977 

en ny planerings- och ledningsorganisation för högskolan. En omfattande 

decentralisering till lokal nivå av beslutanderätten i olika frågor genomför

des. Vägledande för utformningen av den nya institutionella organisatio

nen var bl. a. en strävan till demokratisering och förstärkning av samspelet 

mellan högskolan och det övriga samhälls- och yrkeslivet. Den nya organi

sationen har varit föremål för ett antal uppföljningar och utvärderingar. 

Pil grundval av bl. a. det material som har tagits fram inom den parla

mentariskt sammansatta uppföljningskommitten (LJ 1979: 03) har i;:n depar

tcm1:ntsprom1:moria tDs U 1983: 6) Högskolans institutionella organisation 

utarbetats inom utbildningsdi;:partementet. Promemorian har remissbe

handlats. 

I proposition 1983/84: 52 anför föm.lragandi;: statsrådet att det i;:nligt 

hi;:nnes mening inte finns skäl att aktualisera någon genomgripande organi

satorisk reform. Förslagen i propositionen syftar till vissa modifieringar av 

nuvarandi;: ordning p~1 grundval av de 1:rfarenhder som föreliggi;:r. Före

dragande statsrt1dd anger följande utgangspunkkr för sina förslag till 

föriindringar. 

Föriindringarna i regelsystemel bör främst öppna nya möjlighekr för 

högskoleenheterna, inte tvinga på dem en ny ordning. Föredragande stats-· 

rådet har inte funnit skäl att förändra principerna för det intlytande för 

olika grupper och intressen i olika organ som den nuvarande organisatio

nen iir ett uttryck för. Vidare har del giillt att söka förbättra institutioner

nas situation genom att den beslutsorganisation som de har direkt kontakt 

med förenklas. Sfutligen syftar förslagen ocksii till ökad stabilitet för 

institutioner vilkas ämnesomrade inte tiicks av systemet med uthildnings

linji;:r. Diilför föreslås nya former för en nationell planering av utbildningen 

i sildana iimnen. 

Hiigsk11/cc11'1etern11s /i•d11i11g 

Styrelserna för de statliga högskoleenheterna (högskolestyrelserna) skall 

ha inseende över högskoleenheternas alla angelägenheter och svara för att 

deras uppgifter fullgörs. Ett av styrelsens viktigaste llligganden är att svara 

för den samordnande planeringen av enhetens olika verksamheter och för 

fördelning och användning av enhetens samlade resurser. 

·q Rik1dai:c11 /Wi3!8-I. /./ .1a111/. Nr 111 
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I proposition 1983/84: 52 konstateras emt!llertid att det f. n. - sävitt 

avser utbildningsdepartementets omrilde - finns en inskränkning i styrcl

.sens övergripande ansvar för verksamheten vid resp. enhet. Fiirslag till 

anslag.1framstiillning j("ir ji1rskning och Ji1rskamthild11ing avges niimligen 

av fakultets- eller scktionsnämndcrna. Styrelsen avger endast yttrande. 

Föredragande statsrådet förordar att högskolestyrelsens sammanhållande 

ansvar markeras genom att styr~lsen skall avge förslag till 

anslagsframställning till universitets- .och högskoleämbetet ( U HA) avseen

de hela verksamheten vid resp. högskoleenhet. Denna ordning gäller redan 

för Sveriges lantbruksuniversitet. Regeringen begiir riksdagens godkiin

nande av vad som i propositionen har anförts om förslag till anslagsfram

ställning för forskning och forskarutbildning. 

I motionerna 1983/84: 225 (yrkande 2) och 1983/84: 238 (yrkande I J yrkas 

avslag på regeringens förslag till ändrad ordning i nu berört hiinseende. 

Motionärerna åberopar vad vissa remissinstanser anfört vid remisshehand

lingen av den i det föregående omnämnda departementspromemorian och 

menar att det är viktigt att anslagsframställningar rörande forskning och 

forskarutbildning även i framtiden avges av de för ifrågavarande verksam

het närmast ansvariga. 

Utskottet konstaterar att högskolestyrelsen redan har det fulla ansvaret 

för högskoleenhetens budget och diirmed för den direkta resursfördel

ningen även för forskning och forskarutbildning. Utskottet instämmer med 

föredragande statsrådet i att högskolestyrelsens sammanhi"illande ansvar 

bör markeras genom den föreslagna förändringen och ansluter sig till 

regeringens förslag att de förslag till anslagsframställningar som fakultet"

och sektionsnämnderna eller motsvarande avger till högskolestyrelsen all

tid skall biläggas styrelsens framställning. Utskottet avstyrker med det 

anförda motionerna 1983/84: 225 yrkande 2 och 1983/84: 238 yrkande I och 

föreslår att riksdagen godkänner vad som i proposition 1983/84: 52 har 

förordats om förslag till anslagsframställning för forskning och forskarut

bildning. 

lkträffandc sammansiittninge11 a1· högskolestyrd1enw giiller i dag att 

företrädarna för allmänna intressen skall utgöra omkring en tredjedel av 

antalet ledamöter ( 18 * högskolelagen). I departementspromemorian I Os 

LJ 1983: 6J Högskolans institutionella organisation diskuterades skiil för 

och emot en iikning av inslaget av företriidare för allmänna intressen fr~tn 

en tredjedel till en knapp majoritet. Remissopinionen har p{t denna punkt 

varit delad. Flertalet universitet och högskolor har avstyrkt en iindring av 

de nuvarande principerna. Flera rcmissinstanser. friimst st1dana utanför 

hiigskolan. t. ex. Landstingsfi.irbundet. l.andsorganisationen i Sverige 

( LOl och "ljfö1slemiinnens cenlrulorganisation <TCO), anser att fiiretriidare 

for allmiinna intressen hör utgiira en majoritet i högskolestyrelserna. 

1 likhet med U HÄ har föredragande statsr;1det tagit fasta p;1 den breda 
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uppslutningen ute på högskolorna kring de nuvarande styrelsernas sam

mansättning som kommit till uttryck vid remisshehandlingen av departe

mentspromemorian och förordar mot hakgrund hiirav ingen annan föränd

ring av högskolestyrelsernas sammansättning än den som rör förvaltnings

chekns ställning. I detta sistnämnda avseende föreslås i propositionen att 

förvaltningschefens självskrivna ledamotskap i styrelsen upphör fr. o. m. 

den I juli 1984. 

1 motion 1983/84: 173 (i denna del) anförs att det är samhället som ställer 

resurser till· förfogande för högskolorna och att dessa i likhet med andra 

samhälleliga organ. t. ex. inom sjukvården. måste betraktas som serviceor

gan för hela folket och att resursanvändningen därför inte kan få betraktas 

som en intern angelägenhet. Med hänvisning härtill yrkar motioniirerna att 

företrädarna för allmänna intressen skall ha majoritet i högskolestyrel

serna. En helt annan uppfattning förs fram i motion 1983/84: 238 (yrkande 

2). Motionärerna anser inte att det finns anledning att låta företrädare för 

allmiinna intressen ingå i högskolestyrelserna. Regeringen bör förcliigga 

riksdagen förslag till sådan sammansättning av styrelserna att däri ingår 

enbart företriidare för verksamheten. 

Mot bakgrund av remissopinionen anser utskottet i likhet med vad som 

anförs i proposition 1983/84: 52 att det ära v stor vikt för högskolestyrelser

nas auktoritet och beslutsförmåga att principerna för deras sammansätt

ning iir förankrade inom högskoleväsendet. Utskottet tillstyrker vad som i 

propositionen har förordats om högskolestyrelsernas sammansättning och 

har ej heller något att erinra mot den föreslagna förändringen i vad avser 

förvaltningschefcns ställning. Med hiinvisning hiirtill bör riksdagen avslä 

motionerna 19!.B/84: 173 i denna del och 1983/84: 238 yrkande 2. 

Enligt giillande bestiimmclser skall de ledamöter i styrelsen för en hög

skokenhet som·skall vara.fi'irt'lriidm·<',fi'ir al/111ii111111 i111n·s.1·e11 väljas av den 

eller de kommuner och landstingskommuner till vilken eller vilka högsko

leenheten iir förlagd <32 * högskolelagen). 

Föredragande statsrfldet anser alt det är viktigt all högskoleenheternas 

karaktär av i princip nationdla institutioner markeras och alt representa

tionen för allmänna intressen i styrelserna är hred och allsidig. Statsrfidet 

finner det naturligt alt företrädare för allmiinna intressen ocks[1 hiimtas 

utanför de politiska partierna. Detta blir enligt statsrildet knappast fallet 

med nuvarande· ordning. Hon förordar diirför alt företriidarna för allmiinna 

intressen i högskolestyrelserna utses av regeringen. 32 * högskolelagen 

bör i enlighet hiirmcd upphävas. 

I motionerna 1983/84: 236 <yrkande I) och 1983/8~: 239 (yrkande I) yrk:is 

avslag p(1 förslaget. Motioniircrna hiinvisar till hög~kolornas roll för den 

r.:gionala utvecklingen och till alt den nuvarande proceduren vid val av 

förctriidare för allmiinna intre~sen i styrel~erna ger en god regional förank

ring av forskning och utbildning. I den förra motionen föresl{1s emellertid 
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den förLindringen i 32 *högskolelagen all samtliga röretriidare för allmiinna 

intressen skall väljas av resp. landsting (yrkande 2). 

Utskottet tillstyrker förslaget i proposition 1983/84: 52 att fiiretriidarna 

för allmänna intressen i högskolestyrelserna i fortsättningen skall utst:s av 

regeringen. Utskottet vill i likhet med föredragande statsriidet understryka 

att det även med en på st1 sätt iindrad ordning iir sjiilvklart att en förankring 

i närmast berörda kommuner och landsting skall siikras. Riksdagen före

slås med hänvisning till det anförda avslä motionerna 1983/84: 236 och 

1983/84: 239 yrkande I. 

Vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område är enligt nuvarande ordning rektor hiigskolestyre/.1·1·11s or1(fi'ira11de. 

om inte regeringen beslutar annat. Tanken på ·en iindring av detta förh{tl

lande har mött kritik vid remissbehandlingen av departementspromemo

rian (Ds U 1983: 6) Högskolans institutionella organisation. föredragande 

statsrådet förordar ingen ändring i nu berört hänseende. 

I motion 1983/84: 173 (i denna del) anförs som motionärernas mening att 

rektor sftsom chef för högskolan har en viktig roll i högskolestyrelsen. Den 

bör enligt motioniirerna inte förenas med ordförandens uppgift att b.la 

sammanträdet. Motionärerna önskar en klarare rollfördelning och hem

ställer att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen har anförts om rektor såsom ordförande i hiigskolestyrelsen. 

Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning i iirendet och vill i 

likhet med statsrådet peka på möjligheten för regeringen att besluta om 

annan styrelseordförande än rektor. Utskottet avstyrker hiirmed motion 

1983/84: 173 i de;::nna del. 

Pla1wrings- oc·h lednings11rga11isati<111 1111der hiigskole.1·1yrel.1l'/"llll 

Vid remissbehandlingen av departt:mentspromemorian (Ds LJ 1983:6) 

Högskolans institutionella organisation framgick att remissopinionen är 

helt entydig vad giiller behovet av ökad flexibilitet i friiga om den interna 

organisationen av högskoleenheterna. 

I det nu aktuella avsnittet av propositionen ( s. 11-16) föreslås att de 

ön~kvärda möjligheterna till en mera flexibel organisation skapas genom 

att högskolestyrelserna ges frihet att viilja mellan olika alternativ i friiga om 

planerings- och lcdningsorgan. 

Betriiffande li1!ieniimmlenw pek.ar föredragande statsr[tdet pft att en 

ändamålsenlig linjeniimndsorganisation i somliga fall innebiir att va1je 

niimnd täcker en eller ett fåtal linjer. i andrc. fall ett bredare omräde. Enligt 

statsriidct bör t:n högskolestyrelse kunna inrätta linjt:niimnder t. ex. för 

hela yrkesutbildningssektorer med anknytande enstaka kurser. I de fall rn 

linjeniimnd inriittas för en hel sektor iir det siirskilt viktigt att niimnden 

utformar i.:n iindamillsenlig hercdningsorganisation. Föredragande statsr{i

dct utgi1r !hin att detta sker p{1 s{tdant sätt att lllt'lfrcrka11 Ji"i/11 rrke.1/il·ct 
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tillgodoses. I många fall hör frftgor om utbildningens inneh{1ll och upplägg

ning kunna beredas av berörda institutionsstyrelser. Även dä bör det enligt 

statsrådet vara möjligt att tillgodose en yrkeslivsmedverkan motsvarande 

den som i dag förekommer p~i linjeniimndsnivf1. 

Fr;'tgan om medverkan fnin yrkeslivet i den i förevarande sammanhang 

diskuterade heredningsorganisationen behandlas i ett par motioner. I mo

tion 1983/84: 238 I yrkande 4 i denna del) anflirs att det inte finns skäl att 

regeringen föreskriver hur samverkan mellan högskolan och yrkeslivet 

skall ske. Det håde nödviindiga och önskviirda samarbetet kan ofta fungera 

hiittre·om det sker informellt. Detta hiir riksdagen enligt motionärerna som 

sin mening ge regeringen till kiinna. Enligt motion 1983/84: 239 (yrkande 2) 

hör i inslitutionsstyrelserna ingå endast de som iir verksamma vid högsko

lan. dvs. lärare. studenter och företriidare för de anställda. 

Utskottet vill med anledning av vad som har anförts i proposition 1983/ 

84: 52 och i motionerna anföra följande. 

Utskottet vill först erinra om att företrädare för yrkeslivet enligt giillande 

besliimmelser skall ing{1 i linjenämnd. om ej siirskilda skiil föranleder 

annat 122 *högskolelagen). 

Som utskottet ser det tar förslaget i propositionen. i vad avser medver

kan från yrkeslivet. sikte pft den beredningsorganisation som kan komma i 

fråga i de fall linjenämnd inrättas för en hel sektor. Den föreslagna föränd

ringen hör i likhet med andra förslag i del nu aktuella avsnittet i propositio

nen ses som en möjlighet att minska uniformiteten och genom ökad flexibi

litet anpassa organisationen till skiftande förulsi_ittningar. Om högskole

styrelsen finner det ändamålsenligt och om siirskilda skäl föreligger bör 

enligt utskottets mening hinder inte föreligga för styrelsen att besluta att 

företriidare för yrkeslivet skall medverka. när institutionsstyrelse som ett 

led i linjeniimnds beredningsarhete behandlar frågor om den grundläggan

de utbildningens innehåll och uppliiggning. Formerna för denna medver

kan från yrkeslivet bör enligt' utskottet inte regleras närmare. Utskottet 

anser att denna medverkan inte skall innehiira att företrädare för yrkeslivet 

reguljärt skall ingå i institutionsstyrelsen. Med hänvisning till vad utskottet 

här har anfört föreslär utskottet att riksdagen avslftr motionerna 1983/ 

84: 238 yrkande 4 i denna del och 1983/84: 239 yrkande 2. 

Som ett led i strävan att ge högskolestyrelserna större frihet att besluta 

om vilka planerings- och ledningsorgan som skall finnas även i fråga om 

forskning och forskarutbildning föreslås i proposition 1983/84: 52 dels att 

styrelsen bör kunna besluta att en fakultetsnämnd skall vara gemensam för 

två eller flera fakulteter. dels att styrelsen också fritt skall kunna besluta 

om en indelning m· olika fakulteter i sektioner med hiinsyn till vad som 

bedöms ge en lämplig ram for bl. a. planerings- och lcdningsuppgifterna. 

Riksdagen föreslås godkiinna vad som i propositionen har förordats om 

sektionsindclning av fakultet. 
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Inom vissa områden. framhålls det i proposition 1983/84: 52. har utbild

ning och forskning siirskilt starka resursmässiga och andra samband. En 

ordning med skilda planerings- och lcdningsorgan - ft ena sidan linjeniimn

der. å andra sidan fakultets- och/eller sektionsniimnder - framst~\r som 

onödigt tungrodd. och den har kritiserats för att ha bidragit till en icke 

önskvärd åtskillnad mellan grundläggande utbildning och forskning/fors

karutbildning. Mot bakgrund hiirav förordar föredragande statsrf1det att 

möjligheter öppnas för högskolestyrelsen att för visst omrtide besluta om 

att de uppgifter som ankommer på linjenämnd resr. pä fakultetsniimnd 

eller sektionsnämnd i stället skall fullgöras av ett för grundläggande utbild

ning och forskning/fors~arutbildning gemensamt organ. 111hild11i11gs- och 

(orsk11i11g.111iim11d. En föreskrift härom föreslås bli införd i högskolelagen. 

Utskottet instämmer i vad föredragande statsrådet har förordat om 

inriillande av utbildnings- och forskningsnämnd och föreslår att riksdagen 

bifaller regeringens förslag på denna runkt. 

Beträffande 111hi/d11ings- och .f(1rsk11i11g.rniim11dc11s .1·l111111w11.1ii1111i11g an

för föredragande statsri1det att den med häns~1n till sin dubbla roll m;iste 

ges en sammansättning som bygger rå en sammanvägning av principerna 

för sammansättningen av de organ den skall ersätta. Det föreslås att i 

högskolelagen införs en föreskrift i enlighet hiirmed innebiirande bl. 'l. att i 

nämnden skall ingä. om inte särskilda skäl föranleder annat. företriidare 

för yrkeslivet. 

I motion 1983/84: 238 !yrkande 4 i denna del) anförs att regeringen inte 

bör föreskriva hur samverkan mellan högskolan och yrkeslivet skall ske 

genom att bl. a. ange i vilka högskokorgan yrkeslivet skall vara represen

terat. 

Utskottet tillstyrker vad regeringen har föreslagit om utbildnings- och 

forskningsnämndernas sammansättning och föreslår att riksdagen med 

bifall till rroposition 1983/84: 52 och med avslag pf1 motion 1983/84: 2)8 
yrkande 4 i denna del antar 24 b ~ i det av regeringen framlagda lagförsla

get. 

Utskottet tar i detta sammanhang upp till behandling motion 198V 

84: 17~. i vilken framförs en rad synpunkter pit högskolans organisation. 

Motioniircn framhiilkr att institutionerna eller motsvarande inte skall vara 

alltför sm~t eller alltför specialiserade. Vidare bör institutionerna ha en för 

undervisning och forskning gemensam totalbudget. Hetriiffande profes

sorerna anser motionären att de hör undervisa på alla nivåer och - som 

utskottet uppfattat motionen - ta pa sig uppdraget att vara prefekt. 

Betr:iffandc .\'for/eken f)(i i11sti1111imu•rna vill utskottet peka på att hög

skolestyrelsen har ett ansvar för att institutionsindelningen blir sådan att 

goda hctingel~er för utbildning och forskning friimjas. Föredragande stats

rådet anför i proposition 1983184: 52 att alltför smi't institutioner kan inne

biira en mindre gynn~am vetenskaplig miljö. Utskottet vill i detta samman-
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hang i likhet med statsrådet stryka under vikten av att frågor rörande 

indelningen i institutioner ägnas uppmärksamhet inom den lokala högsko
leorganisationen. När det gäller frågan om ''totalbudget" för institutioner
na. vill utskottet peka på att institutionerna redan nu har stor frihet att 

disponera dem anvisade medel. 

Professor har i dag stor frihet att förlägga sin undervisningsskyldighet till 
den nivå han eller hon finner lämplig. Utskottet vill emellertid peka på att i 

flera beskrivningar av ämnesinnehåll m. m. för tjänster som professor 

erinras om att de med professuren förenade uppgifterna även avser, i den 

omfattning som högskolestyrelsen beslutar. grundläggande utbildning. 

Gällande bestämmelser om uppdrag som prefekt och behörighet för 
sådant uppdrag återfinns i 18 kap. 12 och 14 §§ högskoleförordningen. 

Utskottet finner inte skäl att förorda ändringar häri. 

Med hänvisning till vad utskottet har anfört ovan avstyrker utskottet 

motion 1983/84: 172. 

För uppgifter som ankommer på högskolestyrelsen får denna inrätta en 

eller f1era.förrnltni11gsnäm11der. Med hänsyn till karaktären av de uppgifter 

som åvilar förvaltningsnämnder bör sammansättningen av dessa enligt 

föredragande statsrådet följa samman principer som gäller för högskole

styrelserna. Därför bör företrädare för allmänna intressen ingå i förvalt

ningsnämnd och utgöra en tredjedel. 

Utskottet har inget att erinra mot vad föredragande statsrådet har anfört 

om förvaltningsnämnder och avstyrker därmed motion 1983/84: 238 yr

kande 3, vari yrkas att riksdagen uttalar sig för att företrädare för allmänna 

intressen inte skall ingå i förvaltningsnämnd. 

Ref?ionstyrelsema 

I motionerna 1983/84: 225 (yrkande I) och 1983/84: 238 (yrkande 5) krävs 

regionstyrelsernas avskaffande. De anses av motionärerna såsom onödiga 
mellanled mellan högskolorna och den centrala nivån. 

I proposition 1983/84: 52 erinras om att den regionala organisationen har 

varit och är fortfarande ett av de mera omdiskuterade inslagen i högskole

reformen. 
Remissbehandlingen av departementspromemorian (Os U 1983: 6) Hög

skolans institutionella organisation har enligt propositionen emellertid givit 

vid handen att en majoritet av remissinstanserna inom högskolan accepte

rar att den regionala organisationen bibehålls i stort sett oförändrad. 

Föredragande statsrådet anser att en planering och samordning av ut

bildning avseende större geografiska områden än de enskilda länen är 
viktig. Regionstyrelserna spelar i vissa fall redan en viktig roll. när det 

gäller att finna nya former för samverkan mellan olika regionala organ med 

ansvar för utbildning. Statsrådet avser att i annat sammanhang återkomma 

till regeringen i fråga om regionstyrelsernas arbetsuppgifter och förutsätt

ningarna för en ändrad regionindelning. 

Riirrclsc: S. 13. rad 11 Står: roligt att Rättat till: troligt att. 
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Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna 1983/ 

84: 225 yrkande I och 1983/84: 238 yrkande 5. 

I 31 § högskolelagen föreskrivs att företrädarna för allmänna intressen 

skall utgöra omkring två tredjedelar av antalet ledamöter i regionstyrd

sermi. Med stöd av riksdagens heslut (prop. 1980/81:40. UhU 1980/81: 14. 

rskr 1980/81: 128, prop. 1982/83: 100, UbU 1982/83: 23. rskr 1982/83: 270l 

har antalet företrädare för allmänna intressen fr. o. m. den 1 januari 1981 

kommit att utgöra omkring tre fjiirdedelar av antalet ledamöter. 

I proposition 1983/84: 52 anförs att erfarenheterna av den sammansiitt

ning regionstyrelserna har haft sedan den I januari 1981 iir genomg[iende 

goda. Föredragande statsrådet anser att den därför bör hibehållas. Rege

ringen föreslår i enlighet därmed att .'•I § högskolelagen iindras så att 

företrädare för allmänna intressen skall utgöra omkring tre tjiirdeddar av 

antalet ledamöter i en regionstyrelse. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

\!is.w _fi·i/gor om studieorganisation och 1111.1·/agssyston 

l motion 1983/84: 238 erinras om det nuvarande systemet med en uppdel

ning av den grundläggande högskoleutbildningen i fem utbildningssek

torer, inom vilka den allra största delen av utbildningen sker pft allmiinna 

linjer. Motionärerna pekar på att det visat sig svårt att ftstadkomma attrak

tiva linjeutbildningar inom dd humanistiska omri:tdet. 1 motionen efter

lyses vidare ett system som uppmuntrar till ämncsfördjupning och indivi

duella ämneskombinationer. Enligt motionärernas uppfattning kan ett sä

dant system uppnås genom återinförande av filosofie kandidatexamen 

(yrkande 6). 

Utskottet erinrar om att föredragande statsrådet i proposition 1983/ 

84: 52 pekar på att inom vissa omr[1den. främst det humanistiska. svarar 

utbildningen på linjer endast för en mycket liten del av det totala antalet 

årsstudieplatscr. Statsrfldet anser det önskv~irt att behoven av Hingre sam

manhängande utbildning av grundläggande karaktiir iiven inom sildana 

områden i ökad utsträckning tillgodoses genom utbildningslinjcr. Hon erin

rar lim att UHÄ i sitt yttrande över departementspromemorian (Ds U 

1983: 6) Högskolans institutionella organisation har redovisat ett prelimi

niirt förslag till en humanistisk uthildningslinjc. Vad giiller examensbc

nämning på en sf1dan utbildning och återinförandet av filosofie kandidatex

amen vill utskottet erinra om att examenshenämning enligt nu giillandc 

bestämmelser bör utformas så att den ger en meningsfull information om 

utbildningens omfattning, innehilll eller huvudsakliga inriktning f7 kap. 

15 ~ högskoleförordningen). Utskottet inser att det utifriln dessa bcsUim

mclser kan vara svårt att finna en adekvat examensbeniinming pil en ny 

utbildningslinje med i huvudsak humanistisk inriktning. Frågan hör emel

lertid lösas i samband med ställningstagandet till förslag om en ny s<ldan 
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utbildning. I sammanhanget vill utskottet erinra om att UHÄ i sitt ovan 

omnämnda preliminiira förslag om humanistisk utbildningslinje menar att 

en attraktiv examensbeniimning iir en viktig faktor för att målinrikta en 

studer:inde mot en viss bredd och fördjupning i studierna. 

Niir det giiller frågan om iimnesfördjupning. vilken också berörs i motion 

198V84:2J8. har uiskottet i skilda sammanhang framhållit värdet av alt 

fordjupningsstudier i ett eller nera ämnen mera allmänt kan inrymmas 

inom Je allmiinna utbildningslinjerna (UbU 1981/82: 37 och UbU 1982/ 

83:23). I UHÄ:s preliminiira förslag till humanistlinje. som föreslås omfatta 

sammanlagt 120 poäng. avses 40-poängsnivi'in uppnås i minst två ämnen. 

För naa tiinkta pf1byggnadslinjer är det troligt att 60-poängsnivå i något 

iimne kommer att kriivas. 

Med hiinvisning till vau utskottet ovan har anfört och till att föredragan

de statsr:"1uet avser att f1terkomma till rrr1gan om en humanistisk utbild

ningslinje i 1985 ilrs hudgctproposition föres!Ur utskottet att riksdagen 

avsl<-ir motion 1983/84:238 yrkande 6. 

F.n betydande miingd av flerårig sammanhängande utbildning av grund

Higgande karaktär. dvs. uthildning for i första hand ungdomsstuderande. 

ges inom ramen för enstaka kurser. Siirskilt giiller detta inom det humanis

tiska omrf1det. diir linjeuthildningen. vilket utskottet haft anledning att 

erinra om i det föregående. svarar for en mycket liten andel av det saml~de 
uthildningsuthudel. I många fall avser de ifrågavarande enstaka kurserna 

iimnen som iir av betydelse för kompetensuppbyggnaden i landet. bl. a. för 

rekryteringen till forskaruthildningen. men i vilka grundutbildning inte kan 

garanteras inom det nuvarande anslags- och planeringssystemet. En natio

nell planering av utbildning inom herörda ämnen eller ämnesområden 

saknas i praktiken utöver vad som ligger i besluten om inrättande av vissa 

högre lärartjänster. 

Mot bakgrund av de här redovisade förhållandena föreslår föredragande 

statsrildet en föriindring av planeringsordningen. så att ämnen vilkas ut

veckling och fortlevnad i grunduthildningssammanhang inte i tillräcklig 

omfattning garanteras av att de ingår i linjeutbildning blir föremål för 

övergripande planering p<°1 central nivå. Statsrådet avser att föreslå rege

ringen att ge UHÄ i uppdrag att i anslagsframställningen för budgetåret 

1985/86 redovisa underlag för en sådan föriindrad planeringsordning. 

Utskottet har under tidigare riksmöten haft anledning att peka på de 

problem för vissa ämnen utanför det nuvarande linjesystemet som följer av 

den nuvarande planeringsordningen. Utskottet har även erinrat om att 

erfarenheterna av det ifrågavarande anslaget på statsbudgeten (Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser) tyder på att uppfyllelsen av de olika 

ändamålen med anslaget lätt leder till konnikter <UbU 1981/82: 24 s. 28 f.. 
UbU 1982/83: 29 s. 4). 

Utskottet är ense med föredragande statsrådet i fråga om behovet av en 
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annan planeringsordning för vissa enstaka kurser och föreslår att riksdagen 
godkänner vad som har förordats i frågan. Därvid utgår utskol.let från att 

besluten om enstaka kurser också i fortsättningen i huvudsak kommer att 

fattas lokalt och regionalt. 

Hemställan 

Åberopande vad utskottet har anfört i det föregående hemställer utskot

tet 
I. att riksdagen med avslag på motionerna 1983/84: 225 yrkande 2 

och 1983/84: 238 yrkande I godkänner vad som i proposition 
1983/84: 52 har förordats om förslag till anslagsframställning för 

forskning och forskarutbildning, 

2. att riksdagen beträffande högskolestyrelsernas sammansättning 

avslår motionerna 1983/84: 173 i denna del och 1983/84: 238 yr

kande 2, 

3. att riksdagen beträffande tillsättandet av företrädare för all

männa intressen i högskolestyrelserna med bifall till proposition 

1983/84: 52 och med avslag på motionerna 1983/84: 236 och 1983/ 

84: 239 yrkande I beslutar att 32 § högskolelagen ( 1977: 218) skall 

upphöra att gälla, 

4. att riksdagen beträffande rektor såsom ordförande i högskole

styrelsen avslår motion 1983/84: 173 i denna del, 
5. att riksdagen beträffande medverkan av företrädare för yrkesli

vet i visst planeringsarbete inom högskolan avslår motionerna 

1983/84: 238 yrkande 4 i denna del och 1983/84: 239 yrkande 2, 

6. att riksdagen godkänner vad som i proposition 1983/84: 52 har 

förordats om sektionsindelning av fakultet, 
7. att riksdagen beträffande utbildnings- och forskningsnämnd an

tar 24 a, 16. 21 och 23 §§förslaget till lag om ändring i högskole

lagen (1977: 218), 

8. att riksdagen beträffande utbildnings- och forskningsnämndernas 

sammansättning med bifall till proposition 1983/84: 52 och med 

avslag på motion 1983/84: 238 yrkande 4 i denna del antar 24 b § 

förslaget till lag om ändring i högskolelagen (1977: 218), 

9. att riksdagen beträffande institutionernas storlek m. m. avslår 

motion 1983/84: 172, 

10. att riksdagen beträffande förvaltningsnämndernas sammansätt

ning avslår motion 1983/84: 238 yrkande 3, 
11. att riksdagen beträffande avveckling av regionstyrelserna av

slår motionerna 1983/84: 225 yrkande I och 1983/84: 238 yrkande 

5, 
12. att riksdagen beträffande regionstyrelsernas sammansättning an

tar 31 §förslaget till lag om ändring i högskolelagen (1977: 218), 
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13. att riksdagen i övrigt antar förslaget till lag om iindring i hög<.ko

lt:lagen ( 1977: 21Xl i den m<in det inte omfattas av vad utskottet 

har hemstiillt ovan. 

14. att riksdagen hetriiffamlc viss e.xamcnsheniimning m. m. avslar 

motion I 98JIX4: 2JX yrkande fi. 

15. att riksdagen betriiffande rlaneringsordning för vissa enstaka 

kurser godbnner vad som har förordats i rroposition 198V 

1\4: 52. 

Stockholm den 8 december 1983 

Pi"1 utbildningsutskottets viignar 

GEORG ANDERSSON 

Xiin·1m111<ll' i·id iirl'lllll't.1 .1/11thl'h1111dli11g: Georg Ander<.son (sl. Kerstin 
Göthberg kl. Bengt Wiklund (s). Lars Gustafsson (s). Rune Rydcn (ml. 
Helge Hagherg (s). Lennart Bladh h). Pär Granstedt !cl. Iris ~vti'irtensson 
hl. Ciiiran Allmt:r tml. Jörgen Lllcnhag lfrl. Björn Samuelson (vpkl. 
Gunnar Hiikmark !ml. Margot Wallström (s) och Lena Lundblad !ml. 

Reservationer 

I. Anslag.~framställning för forskning och forskaruthildning (mom. I) 

Rune Rydcn !ml. Birgitta Rydle !ml. Göran Allmcr lmJ. Jörgen Ullenhag 

!fpl och Gunnar Hökmark lm) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 6 hörjar ··Utskottet 

konstaterar .. och slutar .. och forskaruthildning·· hort ha följande lydelse: 

Utskottet iir ense med motionärerna i att nuvarande ordning avseende 

anslagsframstiillning för forskning och forskarutbildning hör bibchilllas. 

Detta bör riksdagen med hifoll till motionerna I 98J/84: 225 yrkande 2 och 

1983184: :!JX yrkande I och med avslag p{1 proposition 1983/84: 52 som sin 

mening ge regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemstiillan under I hort ha följande lydelse: 

I. att riksdagen betr~iffande förslag till anslagsframstiillning for 

forskning och forskaruthildning med bifall till motionerna 1983/ 

84: 225 yrkande 2 och 1983/84: 238 yrkande I och med avslag på 

proposition 1983/84: 52 som sin mening ger regeringen till kiinna 

vad utskottet har anfört. 
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2. lliigskokst~rclst·rnas sammansiittning (mom. 2) 
I 

Rune R;.den. Birgitta Rydle. Giiran /\limer nd1 Gunnar Hökmark (alla 

m) anser 

dels alt den del av uhkotll:h yltramk som ri1 s. 7 bli1jar .. Mot bak

µrund .. lll::h ,Jutar .. yrkande 2 .. bort ha fiiljande lydelse: 

Overgrirande he,lut om högskolan.; verksamhet och dess inriktning 

fatta> centralt av reµering och riksdag. \fot bakgrund hiirav hiir ej fiirelrii

dare fiir allmiinna intressen ing<i i hiigskoleslyrel'>erna. Utskottet anser i 

enlighet med vad som förordas i motion 198.'184: 238 att regeringen hör 

fiireliigga riksdagen fiirslag om 'lyrclser med enbart förl'lriidare för verk

'amheten. Riksdagen hiir med hifoll till motion l'J83/84: 238 yrkande 2 och 

med av-,lag r<i motion 1983/84: 173 i denna delsom sin mening ge regering

en detl;1 till bnna. 

dl'i.1 all utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse: 

, att riksdagen hctrMfande hög,knlcs\yrc\sernas sammansättning 

med bifall till motion 1983/84: 238 yrkande 2 och med avslag rt1 

motion 1983/84: 173 i denna del som sin mening ger regeringen till 

bnna vad utskottet har anfiirt. 

·'· Tillsiittandet al' företrädare för allmänna intressen i hiigskolestyrelscrna 

(mom.3) 

Kerstin Göthberg (c) och Piir Granstedt (c) anser 

c/d.1 att den del av u\skotte\s yt\rande som pi\ s. 8 börjar '"Utskottet 

tillstyrker" och slutar "yrkande , .. bort ha följande lydelse: 

Enligt utskot\ets urrfat\ning iir del viktigt att det regionala inflytandet 

p~1 högskolan siikcrställs iiven for\siittningsvis. Detta hör ske genom alt 

land<;tingcn i demokratisk ordning·utser fiiretriidarna for allmänna intres

sen i resp. h{igskolcstyrelsc. Hiirigenom skapas en god regional förankring 

av s.iviil högskoleutbildning som forskning. 

Utskottet fiircslilr att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 236. med 

anledning av motion 1983/84: 239 yrkande I och med avslag p<l. proposition 

1983/84: 52 dels beslutar att 32 ~högskolelagen inte skall upphöra att gälla. 

dels beslutar att paragrafen erhiiller en i enlighet med vad utskottet ovan 

har förordat ändrad lydelse. 

dels att utskottets hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. att riksdagen hctriiffonde tillstittandet av företrädare för all

miinna intressen i högskolestyrelserna med bifall till motion 

1983/84: 236. med anledning av motion 1983/84: 239 yrkande I 

och med avslag på proposition I 98V84: 52 dels antar följande 

~<!som utskottets förslag betecknade lydelse av 32 * högsk:olc

lagen ( 1.977: 218): 
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N111·11rwule lydelse 

Den eller de ledamöter i styrelsen 
för en högskoleenhet som skall vara 
företrädare för allmiinna intressen 
skall viiljas av den eller de ko111-
m1111er och landstingskommuner till 
vilken eller vilka högskoleenheten 
är förlagd. Hur mänga av dessa le
damöter som skall väljas av· varje 
kommun eller landstingskommun 
bestiims av regionstyrelsen. I iiren
det skall regionstyrelsen samräda 
med den eller de k1»mm1111er och 
landstingskommuner som berörs. 
För ledamöterna skall lika mänga 
suppleanter väljas. 

Kommun kan i samri.id med 
/11nJ.\'/ingskom11111m·n hes/11111 att 
landstingskommu11e11 skal/ .fi11/giira 
kon111111m'11s skyldigltl'I e11/igt,/('irsl<1 
.1·1yckl'I. 

17 

U1.1k<'Tle/.1 fi'ir.1/ag 

Den eller Je ledamöter i ~tyrelsen 
for en högskoleenhet som skall vara 
företriidare för allmiinna intressen 
skall viiljas av den eller Je lands
tingskommuner till vilken eller 
vilka högskoleenheten iir forlagJ. 
llur m{111ga av dessa ledamöter som 
skall viiljas av var:je landstingskom
mun bestams av regionstyrelsen. I 
ilrendct skall regionstyrelsen sam
rttda med den eller de landstings
kommuner som berörs. Fiir leda
möterna skall lika mi'inga supplean
ter väljas. 

Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt. om det 
begiirs av minst så många väljande som motsvarar det tal vilket erhälls om 
samtliga väljandes antal delas med det antal personer som valet avser. ökat 
med I. Om kvoten iir ett brutet tal skall den avrundas till niirmast högre 
hela tal. Om förfarande vid st1dant proportionellt val finns bestämmelser i 
lagen ( 1955: 138) om proportionellt valsiitt vid val inom landsting, kom
munfullmilktige m. m. 

Om suppleanterna inte väljs 'proportionellt, skall viJ valet il ven den 
ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjiinstgöring. 

I fråga om styrelsen för högskole
enheten inom jordbruksdepurte
mentets verksamhetsomrii.de giillcr 
föreskrifter som regeringen medde
lar i stiillet för första-.f/iirdl' sty;;
kena i denna paragraf. 

I frilga om styrelsen för högsknle
enheten inom jordhruksdeparte
mentets verksamhetsomr{1de gilller 
föreskriftt:r som regaingcn medde
lar i stiillet för första -(/'('(al' styc
kena i denna paragraf. 

de/.1· antar sådan iindring av ingressen till förslaget till lag om 

ändring i högskölelagen ( 1977: 218) som föranleds hiirav. 

4. Tillsättandet av företrädare för allmänna intressen i hiigskole~tyrelscrna 

(mom. 3) 

Björn Samuel son ( vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p{1 s. 8 hörjar "'Utskottet 

tillstyrker" och slutar "yrkande I" bort ha följande lydelse: 

Ut~kottet vill i likhet med vad som anförs i motion 1983/84: 239 peka p{1 

att var och en av högskolorna inte bara har: en nationell karaktär och 

betydelse utan att de diir:iiimte utgör en viktig faktor för den regionala 
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utv<.:cklingen. För att i tillfredsstiillande grad siikerstiilla att de lokala och 

regiom1la aspekterna blir tillgodosedda bör nuvarande 32 ~ högskolelagen 

inte upphöra att giilla. Detta bi.ir riksdagen med bifall till motion 1910/ 

84: 239 yrkande I, med anledning av motion I 9!B/84: 236 och med avslag 

p;°i proposition 1983184: 52 besluta. 

del.1 att utskottets hcmstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. att riksdagen betriiffande tillsättandet av företriidare för all

miinna intressen i högskolestyrelserna med bifall till motion 

1983/84: 2.W yrkande I, med anledning av motion 1983/84: 236 

och med avslag pii proposition 1983/84: 52 dels av'>liir förslaget i 

propositionen att 32 * högskolelagen ( 1977: 218> sbll upphöra 

att giilla, dd.1 antar s[idan iindring av ingressen till fiir'ilaget till 

lag om iindring i högskolelagen ( 1977: 2 I 8J som föranleds hiirav, 

5. litbildnings- och forskningsnämndernas sammansättning lmom. 8) 

Rune Rydcn. Birgitta Rydle, Göran Allmer och Gunnar Hökmark lalla 

ml anser: 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. I 0 börjar .. Utskottet 

tillstyrker" 01.:h slutar "framlagda lagförslaget .. bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning bör ett naturligt samarhete mellan högsko

lan 01.:h yrkeslivet kunna ske utan detaljreglering frän statsmakternas sida. 

Utskottet finner i likhet med motioniirerna inte att det finns skiil att genom 

föreskrifter i lag ange att företrädare för yrkeslivet skall ingii i uthildning-;

<Kh forskningsniimnder. Riksdagen fi.iresläs· med hifall till motion 19tG/ 

84: 238 yrkande 4 i denna del lKh med avslag pi"i proposition 1983/84: 52 

anta 24 b * förslaget till lag om ändring i högskolelagen ( 1977: 218> med en i 

enlighet hiirmed iindrad lydelse. 

dels att utskottets hemställan under 8 bort ha följande lydelse:· 

8. att riksdagen betriiffande utbildnings- 01.:h forskningsniimndernas 

sammansiittning med bifall till motion 1983/84: 238 yrkande 4 i 

denna del och med avslag på proposition 1983/84: 52 dd.1 antar 

följande såsom utskottets förslag betecknade lydelse av 24 b * 
förslaget till lag om ändring i högskolelagen ( 1977: 218J: 

Rl;gl!ringen.1· .fiirslag 

I utbildnings- och forsknings
niimnden skall ingå fön:triidare för 
verksamheten inom nämndens om
rilde. I 11iin11ufr11 skall också ingå 
.fiiretriidarc ji'ir yrkcslirct. om inte 
siirskilda skiil .fi'iranleder w1nat. 
Fi\retriidare för de anstiillda och de 
studerande har rätt att ingå i niimn
den. 

Utskoltet.1· .förslag 

I utbildnings- och forsknings
niimnden skall ingä företriidare för 
verksamheten inom niimndens om
råde. Fördrädare för de anstiillda 
och de studerande har rätt att ingå i 
nämnden. 
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I utbildnings- och forskningsnämnden kan ing[1 företriidare för: 
I. sådant forsknings- och utvecklingsarbcte utanför högskolan som har 

anknytning till nämndens verksamhetsomri1de. 
2. allmänna intressen. 

dels antar sådan ändring av ingressen till förslaget till lag om 

ändring i högskolelagen ( 1977: 218) som föranleds hiirav. 

6. Förvallningsnämndernas sammansättning (mom. IO) 

Rune Rydcn (ml. Birgitta Rydle !m). Göran Allmcr !mJ. Jörgen Ullenhag 

!fp) och Gunnar Hökmark (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som pä s. 11 hör:iar .. Utskottet 

har" och slutar "i förvaltningsniimnd" bort ha följande lydelse: 

l motion 1983/84: 238 förordas att företrädare för allmänna intressen inte 

skall ingå i förvaltningsnämnd !yrkande 3). 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning och föreslilr att riksdagen 

med bifall till motion 1983/84: 238 yrkande 3 som sin mening ger regeringen 

till känna att företrädare för allmänna intressen inte skall ing~i i förvalt

ningsnämnderna. 

dels att utskottets hemställan under 10 bort ha följande lydelse: 

JO. att riksdagen hetriiffande förvaltningsniimndernas sammansiitt

ning med bifall till motion 1983184: 238 yrkande 3 som sin mening 

ger regeringen till kiinna vad utskottet har anfört, 

7. Avveckling av regionstyrelserna (mom. 11) 

Rune Rydcn (m). Birgitta Rydle tm). Göran All mer !ml. Jörgen Ullenhag 

lfpJ och Gunnar Hökmark (m) anser 

dl'ls att den del av utskottets yllrande som p;i s. 11 börjar "'Remissbe

handlingen av"" och på s. 12 slutar "yrkande 5" bort ha fliljande lydelse: 

Utskottet delar motionärernas syn pil regionstyrelserna och ,;nser att 

riksdagen nu bör fatta principbeslut om att de hör avvecklas. En sådan 

åtgärd skulle medverka till en markant avhyräkratisering av högskolevii

sendet och innebära en besparing. Innevarande hudgctiir anvisas ca 11.5 

milj. kr. till Regionstyrelserna för högskolan. 

Riksdagen bör med bifall till motionerna 1983/84: 225 yrkande I och 

1983/84: 238 yrkande 5 som sin mening ge regeringen till kiinna vad utskot

tet har anfört om avveckling av regionstyrelserna. 

dds att utskottets hemstiillan unJer 11 bort ha följande lydelse: 

11. att riksdagen hetriiffande avveckling av regionstyrelserna med 

bifall till motionerna 1983/84: 22.:'i yrkande I och 1983/84: 238 
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yrkande :'i sl>fll sin mening ger regeringen till känna vad utskollet 

har an f1:irt. 

8. Viss cxamcnsbcnämning m. m. (mom. 141 

Rune Ryden. Llirgilla Rydle. Göran Allmcr och Gunnar Hökmark (alla 

ml anser 

d1,/.1· all den del av uhkottets yttrande som p;i s. 12 hörjar "Utskottet 

..:rinrar·· och pi1 s. 13 slutar "yrkande 6,. bort ha följande lydelse: 

hiredragande ~tatsriidet behandlar i proposition 1983/8-1: 52 de problem 

som hiinger sa1nman med sv[irigheterna all tillgodose behoven av liingre 

sammanhiingande utbildning av grundliiggande karaktär pil det humanis

tiska L>mriidet. 

l.Jhkottet utgiir fnin all regeringens koinmande förslag i iirendet hl. a. 

innebiir krav pä än1nesfi.irdjupning och mi\jligheter till individuella ämnes

komhinationer i enlighet med vad som anförs i motion 1983/8-1: 238. Riks

dagen hör metl' bifall till motionens yrkande 6 ullala sig för att regeringen 

hiirvid ocksä beslutar all filosofie kandidatexamen skall anviindas s[isom 

examensbcniimning. 

dl'ls all utskollets hcrnstiillan under 14 bort ha följande lydelse: 

1-1. all riksdagen hetriiffande vis~ examcnsbcniimning m. m. med bi

fall till motion 1983/84: 238 yrkande 6 sLJm sin mening ger regering

en till kiinna vad utskotict kir anfört. 

Särskilt yttrande 

Viss cxamcnsbcnämning m. m. (mom. 1-11 

Jörgen Ullenhag (fpl anför: 

Det iir enligt min mening viktigt att fördjupningsstudier kL>mmer all . 

krävas p:l allt fler utbildningslinjer och all allraktiva examensbeniimning•1r 

knyts till dessa linjer. 

Starka skiil talar för att lilosolie kandidatexamen därvid skall anviindas 

som examensheniimning. Enligt nuvarande bestiimmelser bör dock exa

mensbeniimning utformas så all den ger en meningsfull information om 

utbildningens omfattning, innehiill eller huvudsakliga inriktning. 

En tiinkbar lösning pä detta problem är att till t. ex. en eventuell huma

nistlinje knyta examensbenämningen "filosLJfie kandidatexamen med hu

manistisk inriktning" och till t. ex. samhällsvetarlinjcn knyta cxamcnshe

niimningcn "tilosofie kandidatexamen med samhällsvetenskaplig inrikt

ning". 

Mycket talar för att cxamensbcnämningen filosofie kandidatexamen 
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med viss inriktning endast bör användas om fördjupningsstudier omfat

tande minst 60 poiing ingått i genomgi°mgen utbildningslinje. 

Jag utg<'tr frtin att UHA också prövar införandet av denna examensbe

nämning och har diirför avstlitt från reservation. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 




