Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen
(U 2014:11)

Dir.
2015:44

Beslut vid regeringssammanträde den 23 april 2015
Ändring i och utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 15 maj 2014 att ge en särskild
utredare i uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och
ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på
utvecklingsåtgärder (dir. 2014:70).
Styrelsen för ett statligt universitet eller en statlig högskola
har enligt högskolelagen (1992:1434) inseende över högskolans
alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. En
styrelse har en avgörande roll när det gäller att skapa bästa
möjliga förutsättningar för utbildningens och forskningens
kvalitet och resultat vid respektive universitet eller högskola
och ansvarar för verksamheten inför regeringen.
Enligt
bestämmelser
i
högskolelagen
och
högskoleförordningen (1993:100) består en styrelse för en
högskola av en ordförande och 14 andra ledamöter. Dessa 14
ledamöter utgörs av rektorn, om rektorn inte är utsedd till
ordförande, tre representanter för lärarna och tre representanter
för studenterna samt sju eller åtta ledamöter, beroende på om
rektorn är ordförande eller inte, som utses av regeringen. Även
ordföranden utses av regeringen. De ledamöter som utses av
regeringen utses efter förslag från en nomineringsgrupp som
består av en person som utses av regeringen och som har god
kännedom om den aktuella högskolans verksamhet,
landshövdingen i det län där högskolan har sin huvudsakliga
verksamhet, eller landshövdingens ställföreträdare, och en
representant för studenterna vid högskolan.
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I samband med uppdraget att analysera ledarskap och
ledningsstrukturer i högskolan är det lämpligt att också
undersöka förfarandet för hur förslag till ordförande och de
övriga ledamöter som regeringen utser i styrelserna för statliga
universitet och högskolor tas fram. Frågor som omfattas i dessa
tilläggsdirektiv har betydelse för statliga universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen. Därför används
begreppet högskola för statliga universitet och högskolor om
inte annat anges.
Utredaren ska
 beskriva och analysera olika alternativ för hur förslag till
ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse
som utses av regeringen ska tas fram samt förorda ett
alternativ,
 beakta såväl regeringens som högskolornas intresse av
inflytande över kompetensprofilen i högskolornas styrelser,
och
 lämna nödvändiga författningsförslag.
Det förfarande som förordas av utredaren ska vara effektivt och
tydligt och ska inte innebära att lärosätet eller lärosätets styrelse
får ett avgörande inflytande över vilka personer som föreslås.
Det utvidgade uppdraget ska redovisas senast den 30 juni
2015. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas senast den
31 oktober 2015.
(Utbildningsdepartementet)

