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Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 

Ändring av och förkortad tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att bl.a. beskriva utvecklingen och samman-

sättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 

20 åren ur ett helhetsperspektiv och bedöma om högskolans 

utbildningsutbud är väl avvägt (dir. 2014:54).  

Regeringen vill betona att det är viktigt att motverka 

eventuella mekanismer antingen i styrsystemet eller i 

omvärlden som leder till omotiverade förlängningar av 

utbildningar. Med den utgångspunkten görs nu följande 

ändringar i uppdraget. I avsnittet om utvecklingen av 

högskolans utbildningsutbud ska utredaren beskriva i vilken 

utsträckning och för vilka utbildningar utbildningstiden i 

praktiken har förlängts sedan 1993, analysera orsakerna till och 

bedöma nyttan av sådana förlängningar samt föreslå åtgärder 

för att motverka omotiverade förlängningar av utbildningar om 

sådana kan konstateras. I samma avsnitt tas den del av 

uppdraget bort som gäller att bedöma vilka eventuella hinder 

det finns för lärosätenas möjligheter att samverka om 

utbildningsutbudet och att föreslå förändringar för att underlätta 

sådan samverkan. 

Utredaren fick också i uppdrag att utreda några särskilda 

områden som påverkar utbildningsutbudet. Följande delar av 

dessa tas bort ur utredarens uppdrag. Under avsnittet 
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Distansutbildning och sommarkurser tas uppdraget att kartlägga 

hur lärosätena samarbetar inom distansutbildning bort, liksom 

avsnittet En ny form av öppen nätbaserad utbildning. Under 

avsnittet Vissa examensfrågor tas det uppdrag bort som gäller 

att analysera hur bestämmelserna i högskoleförordningen om 

tillträde till utbildning på avancerad nivå fungerar i fråga om 

kravet på examen på grundnivå, liksom uppdraget att analysera 

om det finns ett behov av att komplettera dagens 

examensstruktur på avancerad nivå med ytterligare examina och 

i så fall föreslå sådana kompletteringar. Hela avsnittet om 

användningen av de olika ersättningsbeloppen för utbildning tas 

också bort ur utredarens uppdrag. 

Förutom de beskrivna ändringarna kvarstår utredarens 

ursprungliga direktiv. 

Uppdraget skulle redovisas senast den 15 oktober 2015. 

Utredningstiden förkortas. Uppdraget ska i stället redovisas 

senast den 30 juni 2015. 

(Utbildningsdepartementet) 


