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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att högskolestyrelserna skall ges ökade befogen

heter att besluta om den interna organisationen vid resp. högskoleenhet. 

Bl. a. skall planerings- och ledningsorgan kunna inriittas som är gemen

samma för grundläggande utbildning. forskning och forskarutbildning. 

Dessa ändrade regler föreslås giilla fr. o. m. <len I juli 1984. 

Prop. 1983/84: 52 

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

inom högskolan som innebär att en nationell planering av utbildningen i 

vissa ämnen införs. En ny ordning foresliis hiir giilla fr. o. m. den I juli 

1985. 

I Rik.1"d11ge11 J983/ti3. I .mm/. Nr 52 
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Förslag till 

Lag om ändring i högskolelagen (1977: 218) 

Hiirigenom föreskrivs i fdtga om högskolelagen ( 1977: 2 I 8J 
dels att 16. 21, 23. 24 och 31 ** skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas tvi't nya paragrafer. 24 a och 24 b **· av 

nedan angivna lydelse, 
dels att 32 ~ skall upphöra att giilla. 

N111·ar1111de lydelse 

Verksamheten inom högskolan 
skall kdas av lokala styrelser, rek
torsii111h1'1e11. lit(jl'niimnder, fitkul
t <'t.1·11ii111111ler, .1·ekti<m.rnii mnder 
samt styrelser fiir institutioner och 
andra arhef.l'enheter. 

I stii/let jörfi1k11ltets11iim11Jer och 
sektim1.rniimnder fiJr finnas andra 
or[.:llll enligt l'{ld .1·0111 .fåresk1fr.1· i 23 
§ .f]iirde stycket och 25 §. 

För den grunJläggande högskole
utbilJningen skall finnas linjeniimn
der. om ej annat följer av föreskrif
ter som regeringen meddelar. 

Fiiresluge11 lydelse 

Verksamheten inom högskolan 
skall leJas av lokala styrelser och 
de 1)1-riga organ .w111 .fi'ire.1k1fr.1· 1111-
tinge11 i denna lag elll'f 111" re[.:aing
en. 

För den grundliiggande högskole
utbildningen skall finnas linjenämn
der. om ej annat följer av 24 a § 

eller föreskrifter som regeringen 
meddelar. 

Linjenämnds verksamhetsomrttde skall avse grundliiggande högskoleut
hildning vid en högskoleenhet eller en kommunal eller landstingskommu
nal Hiroanstalt. Om det iir liimpligt kan linjeniimnds verksamhetsområde 
omfatta grundläggande högskoleutbildning vid mer iin en högskoleenhet 
eller vid en högskoleenhet och en kommunal eller landstingskommunal 
liirnanstalt. 

Linjenämnd skall inom sitt verksamhetsomrftdc planera utbildningen 
och handlägga övriga frågor om vad utbildningen skall innehi'tlla och om 
hur utbildningen skall organiseras. 

För forskarutbildningen och 
forskningen vid högskolan inom ut
bildningsdepartementets verksam
hetsområde skall finnas fakultets
niimnder och sektionsnämnder. 

1 Senaste lydelse 1979: 446. 

För forskarutbildningen och 
forskningen vid högskolan inom ut
bildningsdepartemcntets verksam
hctsomriide skall finnas fakultets
niimnder och scktionsniimndcr om 
ej a1111atfi'i/jcr a1· 24 a och 25 §§. 
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Nuvarande lydelse Fiirl'slagcn lyclcl.H' 

Fakultetsnämnds verksamhet skall avse ett siirskilt vetcnskarsomri1de 
(fakulteo i en högskoleregion. Sektionsniimnds verksamhet skall avse en 
del av en fakultet (sektion) i en högskoleregion. 

Fiir /H) eller flera .fi1k11ltcter fi)r 
.finnas en ge111c11sa111 .fi1k11ltcts-
11iim11cl. Fiir 11·1) eller/lera .1cktio11a 
.fiir Ji1111as en gc111e11.1a111 .1c/..1io11.1-

11ii lll llil. 

Fakultetsnämnd och sektionsniimnd skall inom sitt verksamhetsomriide 
I. planera forskarutbildningen. 
'.!. handlägga övriga fr{1gor om vau forskarutbildningen skall inneh<\lla 

och om hur forskarutbildningen skall organiseras samt 
3. handlägga vissa frf1gor om planering av forskningen. 
För sådan forskning och forskarutbildning som ej avser ett siirskilt 

vetenskapsområde får finnas andra organ iin fakultetsniimnder och sek
tionsnämnder. Föreskrifter om dessa andra organ meudclas av regeringen 
eller myndighet som regeringen utser. 

I regionstyrelse skall ingå 

:!-1111$ 

Up('g(/ia som m1ko111111a pil li11-
jl'11ii11111d 11ch 11å.fi1/..11lte/s- dia .1ek
tio11.111ii11111cl.fiir i .1tiillct.fi1llgiiras 111· 

1'11 11thilcl11i11gs- och .fi11·.1k11i11g.1-
11ii1111/t I. 

24h1$ 

I 11thi/cl11i11gs- och Ji11·.1·/..11i11g.1-

11ii111nden skall ingå .fi'iretriiclare .fi'ir 
1·1·r/...rn111hetc11 i110111 11ii11111clc11s 
1·crksamhct.rn111rilclc. I 11ii111nden 
skall också ingå .fi"irctriiclarc Ji'ir yr
kesli1·et, 0111 i11tc siirskilcla .1kiil f"iir
a11/ecl1·r 11111w1. Fiiretriiclare fiir de 
an.1/iillda och de stlf(/cra11clc har 
riitt 1111ingåi11ii11111cle11. 

I 11thild11i11gs- och fi1rsk11ings
nii11111clc11 kan ingå .f"iirctriidarc .fi'ir 

I . .11illa111 fi1r.1k11i11g.1- och 11t1·('('k
ling.1arhetc 111111~fi'ir hiig.1kola11 .10111 

har 11nk11yt11i11g till niimmlcn.1 1·erk
.rn111he1.1·0111nlde. 

2. all111iin11a intressen. 

31.f 

I. företrädare för allmiinna intressen och 
2. företrädare för 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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N111·111"1111d1· lydelse 

Företriidarna för allmiinna intres
sen skall utgiira omkring 11·1) 1redie
dl'l11r av antalet ledamöter. 

4 

Fiiretriidarna för allmiinna intres
sen skall utgöra omkring //'(',fjiircle
ddar av antalet ledamöter. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1984. 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

5 

vid regcringssammanträde 

1983-11-03 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Lundkvist, 

Sigurdsen. Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson, Rainer, Bod

ström, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg, Thunborg 

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallen 

Proposition om vissa högskoleorganisatoriska frågor 

I Inledning 

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

1975: 179) och år 1977 (prop. 1976177:59, UbU 1976/77:20, rskr 1976177:246) 

om reformering av högskoleutbildningen infördes den I juli 1977 en ny 

planerings- och ledningsorganisation för högskolan. Denna organisation 

har sedan dess varit föremål för betydande uppmärksamhet och debatt. Ett 

uttryck för detta är att flera studier av den nya högskoleorganisationen 

eller delar av den har genomförts. 

Redan våren 1977 uppdrog den dåvarande regeringen åt en särskilt 

tillkallad utredare att se över bl. a. ansvarsfördelningen mellan myndighe
ter på olika nivåer inom högskolan. Uppdraget redovisades i betänkandet 

<Ds U 1979: I) En decentraliserad högskola. Förslagen i betänkandet föran
ledde beslut av riksdagen (prop. 1980/81 :40, UbU 1980/81: 14, rskr 

1980/81: 128) om vissa förändringar av sammansättningen av universitets

och högskoleämbetets (UHÄ) styrelse och plancringsberedningar samt av 
regionstyrelserna. 

De institutionella frågorna har vidare studerats inom ramen för UHA:s 

reformuppföljningsprogram. Det s. k. organisationsprojektet inom pro

grammet har redovisats i totalt sju rapporter. Linjenämnderna och fakul

tetsnämnderna har också granskats av riksrevisionsverket (RRV). Dessa 

granskningar redovisades i två rapporter Förvaltningsrevision av linje

nämnder (dnr 1980: 190) respektive Effektivitet i forskarutbildningen (dnr 

1981:372). RRV förordade bl. a. en förstärkning av den långsiktiga plane

ringen och en ökad uppmärksamhet på uppföljning och utvärdering. Också 

utredningen om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya 

högskolan framförde i sitt betänkande (SOU 1981:29) Forskningens fram

t I Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 52 
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tid vissa förslag rörande högskolans institutionella organisation. Förslagen 
syftade främst till att åstadkomma ett bättre samband mellan grundläggan

de utbildning och forskning/forskarutbildning. 

Slutligen har de institutionella frågorna behandlats inom den parlamen
tariskt sammansatta uppföljningskommitten (U 1979:03). Denna tillkal

lades ursprungligen för att fortlöpande följa utvecklingen av högskolerefor
men, bl. a. genom· att ta del av material från UHÄ:s uppföljningsprogram. 

År 1981 fick kommitten tilläggsdirektiv (<lir 1981: 13) att förutsättningslöst 

pröva den institutionella organisationen. Syftet med översynen skulle en

ligt direktiven bl. a. vara att undersöka möjligheterna till administrativa 

förenklingar och besparingar i syfte att minska kostnaderna. Ett annat 

viktigt syfte skulle vara att åstadkomma klara rollfördelningar mellan olika 

högskoleorgan. I uppdraget ingick vidare att genomföra en särskild över
syn av metoden att fördela medel för bl.a. enstaka kurser. 

Arbetet inom uppföljningskommitten bedrevs med sikte på att lägga 

fram förslag sommaren 1982. Emelle11id visade det sig att detta inte var 
möjligt. Det avgörande skälet härtill var oenighet inom kommitten i vissa 

huvudfrågor. Sedan kommitten i maj 1982 konstaterat att förutsättningar 
för att lägga fram ett förslag enligt nämnda tidsplan saknades upphörde i 

praktiken dess arbete. Kommitten entledigades sedermera genom rege- . 

ringsbeslut den 22 december 1982. 
På grundval av bl. a. det material som tagits fram inom uppföljningskom

mitten har en departementspromemoria (DsU 1983:6) Högskolans institu

tionella organisation utarbetats inom utbildningsdepartementet. Prome

morian har remitterats till UHÄ. samtliga regionstyrelser och högskoleen
heter samt ett antal myndigheter och organisationer utanför högskolan. En 
sammanfattning av departementspromemorians förslag och av inkomna 
remissyttranden bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Allmänt 

Högskolan skall bedriva utbildning och forskning av god kvalitet. Att 

vinna ny kunskap, att utveckla och förnya de samlade kunskaperna och att 

förmedla dessa är uppgifter av största betydelse för samhället och dess 

utveckling. Högskolans institutionella organisation är ett av de medel som 
skall bidra till att dessa övergripande mål uppnås. Genom riksdagens 

beslut år 1975, förverkligat år 1977, infördes en planerings- och ledningsor

ganisation som i vissa avseenden innebar stora förändringar. En omfat
tande decentralisering till lokal nivå av beslutanderätten i olika frågor 

genomfördes. Vägledande för utformningen av den nya institutionella or
ganisationen var bl. a. en strävan till demokratisering och förstärkning av · 

samspelet mellan högskolan och det övriga samhälls- och yrkeslivet. 

Nu föreligger sex ars erfarenheter av den nya organisationen. Ett antal 



Prop. 1983/84: 52 7 

uppföljningar och utvärderingar har genomförts. Dessa har bl. a. visat att 

förhållandena i högskolan till inte oväsentlig del också har påverkats av 

andra faktorer som t. ex. reformer på det arbetsrättsliga området samt 

utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. Vissa inslag i organisationen har 

varit föremål för allmän debatt. Detta förhållande har _varit ett av skälen till 

att jag har låtit utarbeta den tidigare nämnda departementspromemorian. 

Ett annat viktigt skäl är den ekonomiska utvecklingen under de senare 

åren och det ansträngda statsfinansiella läget. Kraven på ett rationellt 

utnyttjande av resurserna och på ökad effektivitet i verksamheten har 

skärpts. Alla möjligheter till besparingar som kan göras utan att angelägna 

mål eftersätts måste prövas. Alla möjligheter att genom administrativa 

förenklingar åstadkomma ökat utrymme för utbildning och forskning mås

te tas till vara. 

Del finns enligt min mening inte skäl att aktualisera någon genomgripan

de organisatorisk reform. Högskolan behöver arbetsro för att kunna kon

centrera sig på sina huvuduppgifter. Mina förslag i det följande syftar till 

vissa modifieringar av nuvarande ordning på grundval av de erfarenheter 

som nu föreligger. Framför allt syftar de till förenklingar och ökad lokal 

frihet att utforma den egna organisationen, detta utan att de grundläggande 

principerna rubbas för uppbyggnaden av den organisation som lades fast 

genom riksdagens beslut åren 1975 och 1977. Avsikten är att skapa ökad 

flexibilitet och ökade möjligheter till anpassning till skiftande lokala förhål

landen. Härigenom bör del vara möjligt att göra systemet enklare och 

smidigare så att det på ett bättre sätt skall bidra till att uppfylla de uppställ

da målen. 

För mina förslag till förändringar av den lokala planerings- och lednings

organisationen har jag haft följande utgångspunkter. 

Förändringarna i regelsystemet bör i första hand öppna nya möjligheter 

för högskoleenheterna, inte tvinga på dem en ny ordning. De högskoleen

heter som har funnit en ändamålsenlig organisation inom ramen för nuva

rande ordning bör således ha möjlighet att behf1lla den. Jag har vidare inte 

funnit skäl att förändra principerna för det inflytande för olika grupper och 

intressen i olika organ som den nuvarande organisationen är ett uttryck 

för. 

En annan väsentlig utgångspunkt för mina förslag är att institutionernas 

situation skall kunna förbättras genom att den beslutsorganisation som de 

har direkt kontakt med förenklas. Mina förslag syftar också till ökad 

stabilitet för institutioner vilkas ämnesområden inte täcks av systemet med 

utbildningslinjer. Jag föreslår därför nya former för en nationell planering 

av utbildningen i sådana ämnen. 

I det följande redovisar jag mina närmare överväganden och förslag. Jag 

följer då i huvudsak uppläggningen av departementspromemorian. För 

överblickens och sammanhangets skull redovisas i anslutning till de förslag 

som tas upp till behandling även vissa förslag som inte fordrar beslut av 

riksdagen. 
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Jag vill innan jag gåi in på de olika förslagen understryka hetydelsen av 

ett fortlöpande rationaliserings- och cffektiviseringsarbetc inom alla delar 

av högskolan. Detta arbete mås!c frfönst utföras av högskoleenheterna 

själva. Samtidigt vill jag erinra om att det inom utbildningsdepartementet 

initierats en översyn av resursanvändningen inom högskolan. Översynen 

genomförs i nära samverkan med högskolemyndigheterna. Ett syfte med 

detta arbete är bl.a. att åstadkomma bättre former för effektiviseringsarbc

tet i högskolan och en ökad kompetens för sådant arbete inom högskole

myndigheterna. 

2.2 Högskoleenheternas ledning 

Styrelserna för de statliga högskoleenheterna (högskolestyrelserna) skall 

ha inseende över högskoleenheternas alla angelägenheter och svara för att 

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

för den samordnande planeringen av enhetens olika verksamheter och för 

fördelning och användning av enhetens samlade resurser. Detta övergri

pande ansvar ger, med den decentraliserade beslutsordning som gäller 

sedan högskolereformen år 1977, högskolestyrelsen en nyckelfunktion. 

Den resursknapphet som råder och som väntas råda under öwrskådlig 

tid innebär skärpta krav på effektivt ledarskap över högskolans verksam

het, på ett rationellt utnyttjande av tillgängliga resurser och på förmåga till 

omprioriteringar. Remissyttrandena över departementspromemorian har 

visat att högskolestyrelserna genomgående är beredda att möta dessa 

ökade krav. 

Mot denna bakgrund finner jag det vara angdäget att öka högskolesty

relsernas möjligheter att rå ett effektivt sätt ta sitt ansvar för den samlade 

verksamheten vid resr. högskoleenhet. Ett viktigt led i detta iir vidgade 

befogenheter för styrelserna att besluta om den interna planerings- och 

ledningsorganisationen. En enhällig remissopinion har understrukit beho

vet av ökade möjligheter att anpassa organisationen till olika verksam

heters skiftande behov. 

I det följande lägger jag därför fram förslag som innebär att högskole

styrelsen ges ökad frihet att ge planerings- och ledningsorganisationen den 

utformning styrelsen finner mest ändamålsenlig. Jag vill i detla samman

hang erinra om att högskolestyrelsen redan i dag har frihet niir det gäller att 

besluta om indelningen av högskoleenheten i institutioner. 

I det föregående har jag betonat högskolestyrelsernas nyckelfunktion. 

Emellertid finns det för närvarande inom utbildningsdepartemcntcts omrä

dc en inskränkning i styrelsens övergrirande ansvar för verksamheten vid 

resp. enhet. Förslag till anslagsframställning för forskning och forskar

utbildning avges nämligen av fakultets- eller sektionsnämndcrna. Styrelsen 

avger endast yttranden. I departementspromemorian förordades att förslag 

även i detta avseende skall avges av högskolestyrelsen. Denna ordning 
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gäller redan för Sveriges lantbruksunivcrsitet. Ett skäl för en sådan föränd

ring tir att högskolestyrelsen redan har det fulla ansvaret för högskoleenhe

tens budget och diirmed för den direkta resursfördelningen även för forsk

ning och forskarutbildning. Förändringen skulle också innebära en enhetlig 

procedur för avgivande av förslag till anslagsframstiillning och diirmcd en 

administrativ förenkling. I departementspromemorian föreslogs samtidigt 

att fakultets-/sektionsniimndernas förslag alltid skulle biläggas högskole

styrelsens. En majoritet av remissinstanserna har instiimt i promemorians 

förslag på dessa punkter. 

Jag förordar mot denna bakgrund att högskolestyrelsens sammanhål

lande ansvar markeras genom att styrelsen skall avge förslag till anslags

framsttillning till U HÄ avseende hela verksamheten vid resp. hög

skoleenhet. De förslag till anslagsframställningar som fakultets- och sek

tionsnämnderna eller motsvarande avger till högskolestyrelsen bör emel

lertid alltid biliiggas styrelsens framställning. Det är nämligen enligt min 

mening värdefullt att de bedömningar som har gjorts av de för forskning 

och forskarutbildning mera direkt ansvariga finns tillgängliga vid budgetav

viigningarna på central nivå. Fakultets- och sektionsnämndcrnas regionala 

roll är ytterligare ett skäl för att deras förslag skall biläggas styrelsens 

framställning. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag 

har anfört om förslag till anslagsframställning för forskning och forskarut

bildning. 

Enligt nuvarande bestämmelser tillkommer i princip alla bcslutsbefogen

heter på Jedningsnivå vid en högskoleenhet högskolestyrelsen. Rektorsäm

betct, dvs. rektor och i förekommande fall förvaltningschef. har formellt 

inga andra beslutsbefogenheter än sådana som har delegerats av styrelsen. 

Enligt min mening är det angeläget att högskolestyrelsens arbete kon

centreras till större och principiellt viktigare frågor. Jag avser att åter
komma till regeringen med sådana förslag till ändringar i högskoleförord

ningen att detta syfte uppnås. 

l departementspromemorian behandlades även principerna för samman

sättning av högskolestyrelserna inom utbildningsdepartcmcntets verksam

hetsområde. Dessa består för närvarande av företrädare för verksamheten. 

för de anstiillda och de studerande samt för allmänna intressen. I anslut

ning till tre principmodeller för sammansättningen diskuterades skäl för 

och emot en ökning av inslaget av företrädare för allmänna intressen från 

nuvarande e.n tredjedel till en knapp majoritet. Remissopinionen har på 

denna punkt varit mycket delad. Flertalet universitet och hogskolor har 

avstyrkt en ändring av de nuvarande principerna. Flera remissinstanser, 

främst sådana utanför högskolan. t.ex. Landstingsförbundet, Landsorgani

sationen i Sverige <LOJ och Tjänstemännens centralorganisation (TCO), 

anser att företrädare för allmänna intressen bör utgöra en majoritet i 

högskolestyrelserna. 

Inslaget av företrädare för allmänna intressen i högskolestyrelserna var 
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ett omstritt inslag i högskolereformen år 1975. Remissbehandlingen av 

departementspromemorian har visat att det numera finns en bred uppslut

ning inom högskoleenheterna kring det nuvarande inslaget av företrädare 

för allmänna intressen. Dessa företrädare har givit högskoleenheterna en 

förankring i det omgivande samhället som är av stort värde. Ett stort antal 

remissinstanser inom universitet och högskolor har uttalat sig positivt om 

betydelsen härav. 

Det är av stor vikt för högskolestyrelsens auktoritet och beslutsförmåga 

att principerna för dess sammansättning är förankrade inom högskoleenhe

ten. I likhet med bl. a. UHÄ har jag tagit fasta på den breda uppslutning 

kring de nuvarande styrelserna som kommit till uttryck vid remissbehand

lingen. Denna uppslutning är ett avgörande skäl för att jag inte förordar 

någon annan förändring av högskolestyrelsernas sammansättning än den 

son:i rör förvaltningschefens ställning. Jag övergår nu till att behandla 

denna fråga. 

I departementspromemorian förordades att förvaltningschefen inte skall 

vara självskriven ledamot av högskolestyrelsen utan ersättas av en lärare 

som företräder verksamheten. 

Flertalet remissinstanser har stött detta förslag. Jag anser det också 

naturligt att markera en något klarare rollfördelning mellan rektor som den 

främste företrädaren för utbildnings- och forsknings verksamheten och för

valtningschefen som den högste ansvarige för den administrativa och eko

nomiska verksamheten. Ett genomförande av promemorians förslag på 

denna punkt bör enligt min mening bidra till detta. Jag förordar därför att 

förvaltningschefens självskrivna ledamotskap i styrelsen upphör fr. o. m. 
den I juli 1984. 

I styrelsen för lantbruksuniversitetet ingår företrädare för allmänna 

intressen. företrädare för de anställda och de studerande samt rektor och 
förvaltningschefen. Eftersom denna styrelse har en annan sammansättning 

än styrelserna vid högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets om

råde samt rektor och förvaltningschefen är de enda företrädarna för verk

samheten förordar jag att förv_altningschefcn vid lantbruksuniversitetet 

även i fortsättningen skall vara ledamot i styrelsen där. Det bör ankomma 

på regeringen att utfärda föreskrifter om förvaltningschefens ledamotskap. 

För närvarande utses företrädarna för allmänna intressen i högskolesty

relserna av de kommuner och landstingskommuner till vilka högskoleenhe

ten är förlagd. Departementspromemorians förslag att de i stället skall 

utses av regeringen har mött ett betydande stöd i remissopinionen. 

Enligt min mening är det viktigt att högskoleenheternas karaktär av i 

princip nationella institutioner markeras och att representationen för all

männa intressen i styrelserna är bred och allsidig. Jag finner det naturligt 

att företrädare för allmänna intressen också hämtas utanför de politiska 

partierna, t. ex. från arbetsmarknadsorganisationerna, näringslivet och 

kulturområdet. Detta blir knappast fallet med nuvarande ordning. Av 
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dessa skäl förordar jag att representanterna för allmänna intressen i hög

skolestyrelserna utses av regeringen. 32 § högskolelagen bör i enlighet 

härmed upphävas. 

Jag vill understryka att det även med denna ändrade ordning för utseen

de av företrädare för allmänna intressen är självklart att en förankring i 
närmast berörda kommuner och landsting skall säkras. Enligt min mening 

finns det också skäl för en viss variation mellan högskoleenheter av olika 

karakliir när det gäller allmänrepresentationens sammansättning. 

Enligt nuvarande ordning är. vid högskoleenheterna inom utbildningsde

partcmcntets verksamhetsområde, rektor högskolestyrelsens ordförande 

om inte regeringen beslutar annat. I departementspromemorian diskutera

des en ändring av detta förhållande vid de högskoleenheter som saknar 

förvaltningschef. Denna tanke har mött kritik vid remissbehandlingen. 

Flera remissinstanser avstyrker en ändring av nuvarande ordning. Även 

många av de rcmissinstanser som anser att rektor av principiella skäl inte 

bör vara ordförande i styrelsen har anfört att det är olämpligt att i detta 

avseende göra ätskillnad mellan olika slag av högskoleenheter. Med hän

syn härtill förordar jag inte någon förändring på denna punkt. Jag vill 

emellertid erinra om att regeringen enligt nuvarande ordning kan besluta 

om annan styrelseordförande än rektor. Denna möjlighet har använts i 

några fall. på begäran av berörda högskolestyrelser. Jag utgår från att 

denna möjlighet prövas av högskolestyrelserna. särskilt vid de minsta 

högskoleenheterna. Där kan rektors roll som direkt arbetsledare för kan

ske all personal vara svårförenlig med ordförandeskapet i styrelsen. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att frågan om den verkställande 

ledningens förhållande till styrelserna för statliga förvaltningsmyndigheter 

behandlas av den nyligen tillsatta utredningen om statliga myndigheters 

ledning (dir 1983:43). Resultatet av denna utredning kan ge nya utgångs

punkter för överväganden om ordförandeskapet i högskolestyrelserna. 
I dessa frågor har jag samrått med chefen för jordbruksdepartementet. 

2.3 Planerings- och ledningsorganisation under högskolestyrelserna 

Vid genomförandet av högskolereformen fastlades genom beslut av riks

dag och regering vilka planerings- och ledningsorgan som skall finnas. 

Dessa är reglerade genom ganska detaljerade föreskrifter, som är enhetliga 

för alla högskoleenheter inom utbildningsdepartementets verksamhetsom

råde med undantag av de konstnärliga högskolorna i Stockholin. 

Som jag har berört i det föregående är remissopinionen helt entydig vad 

gäller behovet av ökad flexibilitet i fråga om den interna organisationen av 

högskoleenheterna. Genom en minskad uniformitet och ökade möjligheter 

att anpassa organisationen till skiftande förutsättningar vid och inom olika 

högskoleenheter bör en effektivare planerings- och ledningsorganisation 

kunna åstadkommas. Det bör därigenom också gå att minska det totala 

antalet organ. 
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Jag förordar att de önskvärda möjligheterna till en mera flexibel organi
sation skapas genom att högskolestyrelserna ges frihet att välja mellan 

olika alternativ i fråga om planerings- och ledningsorgan. Jag räknar också 

med att det skall vara möjligt att minska detaljregleringen i högskoleförord

ningen i fråga om sammansättningen av olika organ och om sättet att utse 

ledamöter. Jag övergår nu till att redovisa huvuddragen i en sådan ny 

organisation. 

För planering och ledning av främst utbildningslinjer finns för närvaran

de linjenämnder. En linjenämnds ansvarsområde kan omfatta en eller flera 

linjer. ofta även anknytande enstaka kurser. I vissa fall är en linjenämnds

organisation där varje nämnd täcker en eller ett fåtal linjer ändamålsenlig. I 

andra fall kan det dock vara mer rationellt att i stället ha ett beslutsorgan 

med motsvarande uppgifter för ett bredare område. För de fall ansvarsom

rådet omfattar en hel yrkesutbildningssektor föreslogs i departementspro

memorian ett nytt planerings- och ledningsorgan, utbildningsnämnd. Jag 

anser emellertid att alla väsentliga syften med detta förslag kan uppnås på 

ett enklare sätt. Visserligen är benämningen linjenämnd något oegentlig för 

ett sektorstäckande organ. Men samtidigt är enligt min mening skillna

derna i uppgifter för planerings- och lcdningsorgan för hela sektorer resp. 

för enstaka linjer inte så stora att de motiverar att ett nytt slag av organ 

införs. Högskolestyrelsen bör således kunna inrätta linjenämnder även för 

ett flertal linjer, t. ex. för hela yrkesutbildningssektorer med anknytande 

enstaka kurser. 
I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att inom en sektor ha dels en 

linjenämnd med ett brett ansvarsområde. dels linjenämnder för enstaka 
utbildningslinjer. De senare kan vara lämpliga i första hand för utbildnings

linjer som förbereder för väl avgränsade och väl definierade yrkesområden 
och i de fall linjenämnden även fullgör åligganden som annars ankommer 

på institutionsstyrclse. 

I de fall linjenämnd inrättas för en hel sektor är det särskilt viktigt att 

nämnden utformar en ändamålsenlig bercdningsorganisation. Jag utgår 

från att detta görs på ett sådant sätt att medverkan från yrkeslivet tillgo

doses. I många fall bör emellertid frågor om utbildningens innehåll och 

uppläggning kunna beredas av berörda institutionsstyrelser inom de ramar 

linjenämnden ger. Även i en sådan ordning bör det dock vara möjligt att 

tillgodose en yrkeslivsmedverkan motsvarande den som i dag förekommer 

på linjenivå. Om sådana särskilda skäl föreligger bör därför högskolestyrel

sen kunna besluta att företrädare för yrkeslivet skall medverka när institu

tionsstyrclse behandlar frågor om den grundläggande utbildningens inne

håll och uppläggning. Det bör ankomma på regeringen att utfärda bestäm

melser härom. 
Också planerings- och ledningsorganisationen för forskning och forskar

utbildning bör enligt min mening göras mer flexibel. För närvarande finns 

en fakultetsnämnd för varje fakultet och högskoleregion. Vissa fakulteter 
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är efter beslut av regeringen indelade i underområden (sektioner). I dessa 

fall kan förutom fakultetsnämnd finnas sektionsnämnder. Jag anser. i 

enlighet med vad som förordades i departementspromemorian och som har 

tillstyrkts av flertalet berörda remissinstanser. att högskolestyrelserna bör 

ges större frihet att besluta om vilka planerings- och ledningsorgan som 

skall finnas även i fråga om forskning och forskarutbildning. 

Utgångspunkten bör alltjämt vara den nuvarande, av regeringen före

sKrivna fakultetsindelningen. Högskolestyrelsen bör dock kunna besluta 

att en fakultetsnämnd skall vara gemensam för två eller flera fakulteter. 

Styrelsen bör också fritt kunna besluta om en indelning av olika fakulteter i 

sektioner med hänsyn till vad som bedöms ge en lämplig ram för bl.a. 

planerings- och ledningsuppgifterna. En bindning till just dagens sektions

indelning inom vissa fakulteter är enligt min mening inte nödvändig. Sek

tionsindelning bör således också kunna förekomma inom fakulteter där 

den i dag inte finns. För en sektionsindelad fakultet bör liksom hittills 

antingen fakultetsnämnd och sektionsnämnder eller enbart sektions

nämnder kunna finnas, allt enligt högskolestyrelsens bestämmande. Det 

bör också enligt min mening vara möjligt att ha en gemensam sektions

nämnd för två eller flera sektioner. vid olika högskoleenheter eller inom 

olika fakulteter. Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad 

jag har anfört om sektionsindelning av fakultet. 

lnom vissa områden har utbildning och forskning särskilt starka resurs

mässiga och andra samband. I sådana fall framstår en ordning med skilda 

planerings- och ledningsorgan som onödigt tungrodd. Den har även kriti

serats för att bidra till en onödig åtskillnad mellan grundläggande utbild

ning och forskning/forskarutbildning. 

Jag förordar därför att möjligheter öppnas för högskolestyrelsen att för 

visst område besluta om att de uppgifter som ankommer på linjenämnd 
resp. på fakultetsnämnd eller sektionsnämnd i stället skall fullgöras av ett 
för grundläggande utbildning och forskning/forskarutbildning gemensamt 

organ. utbildnings- och forskningsnämnd. En föreskrift härom bör införas i 

högskolelagen. 
Utbildnings- och forskningsnämnden måste med hänsyn till sin dubbla 

roll ges en sammansättning som bygger på en sammanvägning av princi

perna för sammansättningen av de organ den skall ersätta. Fakultets- och 

sektionsnämnder består till sin huvuddel av lärare och forskare som ingår i 

resp. fakultets-/sektionskollegium. Flertalet av dessa skall vara profes

sorer. Företrädare för de anställda och de studerande har riitt att ingå. 

Vidare kan ingå företrädare för dels forsknings- och utvecklingsarbete 

utanför högskolan, dels grundläggande högskoleutbildning som saknar rep

resentation i fakultetskollegiet, dels allmänna intressen. Linjenämnder 

består av lärare som företräder verksamheten och, om inte särskilda skiil 

föranleder annat, företrädare för yrkeslivet. Företrädare för de anställda 
och de studerande har rätt att ingå. 

t2 Riksda!]en 1982183. I sam/. Nr 52 
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Jag föreslår i enlighet härmed att i högskolelagen införs en föreskrift av 

följande innebörd. I utbildnings- och forskningsnämnden skall ingå företrii

dare för verksamheten och. om inte särskilda skäl föranleder annat. före

trädare för yrkeslivet. Företrädare för de anställda och de studerande skall 

ha rätt att ingå. Dessutom bör kunna ingå företrädare för dels sådant 

forsknings- och utvecklingsarbete utanför högskolan som har anknytning 

till nämndens verksamhetsområde, dels allmänna intressen. 

Under förutsättning av riksdagens godkännande av detta förslag till 

lagändring avser jag att föreslå regeringen följande. 

Minst hälften av ledamöterna i utbildnings- och forskningsnämnden skall 

vara lärare som företräder verksamheten. Dessa bör utses på sätt som 

högskolestyrelsen närmare bestämmer. Omkring hälften av nu berörda 

ledamöter bör vara professorer och omkring hälften andra lärare än profes

sorer. 

Omkring en fjärdedel av antalet ledamöter skall utgöras av företrädare 

för yrkeslivet. Företrädare för de studerande skall ha rätt att ingå i nämn

den och skall då utgöra omkring en fjärdedel. Dessa bör representera såviil 

studerande i grundläggande utbildning som forskarstuderande. Även före

trädare för de anställda skall ha rätt att ingå, och antalet sådana företrädare 

skall då normalt vara en. I stället för en företrädare för verksamheten eller 

en företrädare för yrkeslivet bör efter beslut av högskolestyrelsen kunna 

ingå en företrädare för sådant forsknings- och utvecklingsarbete utanför 

högskolan som har anknytning till niimndens verksamhetsomräde. Under 

samma förutsättning bör också i niimnden kunna ingå en företriidare för 

allmänna intressen. 
Enligt nuvarande föreskrifter får. om särskilda skäl föreligger. högsko

lestyrelsen besluta att uppgifter som ankommer på institutionsstyrelse 

skall handläggas av linjenämnd. Enligt min mening bör denna möjlighet i 
förenklingssyfte kunna utnyttjas utan att särskilda skäl föreligger. Jnstitu

tionsstyrelsens uppgifter bör kunna fullgöras också av utbildnings- och 

forskningsnämnd. I detta fall hör. i likhet med vad som nu gäller för 

linjenämnd, antalet företrädare för de anställda kunna vara tvä eller tre. 

Jag räknar med att möjligheten att inrätta utbildnings- och forskning-;

nämnder skall kunna leda till betydande förenklingar inom si:idana omdt

den där verksamhets- och ansvarsområdena sammanfaller. t. ex. inom de 

tekniska högskolorna (motsvarande). Högskolestyrelserna kan hiir i vissa 

fall komma att ersätta tre nuvarande beslutsorgan. fakultets- eller sektions-_ 

nämnd, linjenämnd och institutionsstyre!se med ett, utbildnings- och 

forskningsnämnd. Även i fall där styrelserna väljer att göra mindre genom

gripande förändringar bör genom den ordning jag förordar betydande ratio

naliseringar av planerings- och ledningsorganisationen kunna t1stadkom-

mas. 

En fråga som niira sammanhiinger med planerings- och ledningsorgani

sationen p{1 nivän under hög~kokstyrelsen giiller det verkstiillande led-
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ningsansvaret för respektive utbildnings- och forskningsområde. Jag an

ser. i likhet med bl.a. UHÄ, att det är önskvärt att öppna möjligheter att 

knyta tidsbegränsade uppdrag avseende sådant ledningsansvar - på hcl

eller halvtid - till i särskild ordning arvoderade lärare eller forskare. 

Sådana uppdrag bör naturligen förenas med ordförandeskap i ett eller flera 

planeringsorgan. Härigenom skulle en betydande avlastning kunna åstad

.kommas, både av rektor som företrädare för verksamheten och av lärare 

som nu har del i planeringsansvaret för resp. utbildnings- och forsknings

område. En förbättrad balans mellan de i utbildningen och forskningen 

direkt verksamma och högskoleenhetens centrala förvaltning skulle också 

kunna åstadkommas. Jag avser därför att i annat sammanhang ta initiativ 

till att ett underlag utarbetas för reglering i förordning resp. avtal av sådana 

ledningsuppdrag. 

För uppgifter som ankommer på högskolestyrelsen får denna inrätta en 

eller !lera förvaltningsnämnder. Styrelsen får, med vissa undantag, över

lämna ärenden till förvaltningsnämnd. Dessa möjligheter för styrelsen bör 

bibehållas. även om de förändringar jag har förordat i det föregående i viss 

utsträckning ändrar förutsättningarna för att inrätta förvaltningsnämnder. 

Med hänsyn till karaktären av de uppgifter som åvilar förvaltningsnämnder 

bör emellertid sammansättningen av dessa följa samma principer som 

gäller för högskolestyrelserna. Jag förordar därför - med stöd av bl. a. de 

univcrsitetsstyrelser som har inrättat förvaltningsnämndcr - att företräda

re för allmänna intressen skall ingå i förvaltningsnämnd och utgöra en 

tredjedel. Företrädare för verksamheten skall likaledes utgöra en tredje

del. Företrädare för de anställda och de studerande skall ha rätt att ingå i 

förvaltningsnämnd och skall då tillsammans utgöra en tredjedel. Det bör 

ankomma pä regeringen att besluta om sammansättningen av förvaltnings

niimnd. 
I fråga om institutionsnivån har jag i det föregående redogjort för en 

ordning enligt vilken företrädare för yrkeslivet om särskilda skäl föreligger 

sk.all kunna medverka i institutionsstyrelses arbete med frågor om den 
grundläggande utbildningen-; innehåll och uppläggning. Jag har vidare för

ordat att institutionsstyrelses åligganden skall kunna fullgöras av linje

niimnd eller utbildnings- och forskningsnämnd. I övrigt iir enligt min me

ning inte några formella förändringar beträffande institutionsnivftn påkal

lade. Som jag har nämnt_inledningsvis är ett övergripande syfte mt:d de 

förändringar som nu föreslås att skapa bättre betingelser för institutionerna 

genom att underlätta deras kontakter med den lokala planerings- och 

ledningsorganisationen. 

I detta sammanhang vill jag också understryka vikten av att frågor 

rörande indelningen i institutioner ägnas uppmärksamhet inom den lokala 

högskoleorganisationen. Högskolestyrelsens frihet att besluta om institu

tionsindelningcn är ett viktigt lokalt styrinstrument. Denna frihet bör enligt 

min mening även innebära rätt för styrelserna för mindre högskoletnheter 
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att besluta --att liela enheten skall betraktas som en arbetsenhet. Denna 

regel gäller redan för de konstnärliga högskolorna i Stockholm. 

Högskolestyrelsen har bl. a. ett ansvar för att institutionsindclningen blir 

sådan att goda betingelser för utbildning och forskning främjas. Alltför små 

institutioner kan innebära en mindre gynnsam vetenskaplig miljö. De kan 

också innebära att den samlade administrativa bördan på lärare och forska

re blir onödigt stor. Å andra sidan är sammanläggningar av institutioner 

vilkas verksamheter saknar innehållsmässiga samband knappast ända

målsenliga. Dessa frågor kommer att behandlas närmare inom det projekt 

rörande resursanvändningen i högskolan som bedrivs inom uthildningsde

partementet. 

2.4 Regionstyrelserna 

Den regionala organisationen har varit ett av de mera omdiskuterade 

inslagen i högskolereformen. Remisshehandlingen av departementsprome

morian har visat att detta fortfarande är fallet. En majoritet av remissin

stanserna inom högskolan accepterar emellertid att den regionala organisa

tionen bibehålls i stort sett oförändrad. 

För egen del finner jag att en planering och samordning av utbildning 

avseende större geografiska områden än de enskilda länen är viktig. Det 

gäller inte bara högskolans utbildning utan även annan eftergymnasial 

utbildning. såsom högre specialkurser inom gymnasieskolan, kommunal 

vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och folkhögskoleutbildning. 

En utveckling har kommit till stånd när det gäller att finna nya former för 

samverkan mellan olika regionala organ med ansvar för utbildning. I detta 

sammanhang spelar redan regionstyrelserna i vissa fall en viktig roll. Bl. a. 

mot denna bakgrund hör frågan om regionstyrelsernas arbetsuppgifter 

övervägas i ett vidare perspektiv. Jag räknar med att i annat sammanhang 

kunna återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Den nuvarande regionindelningen innebär att regionerna är mycket olika 

till storlek. U HÄ har i sitt remissyttrande särskilt pekat på att Stockholms 

och Linköpings högskoleregioner har en struktur där regionstyrelsernas 

samordningsansvar kan ifrågasättas. Det finns enligt min mening skäl att 

överviiga regionindelningen även i andra avseenden. Jag avser därför att i 

annat sammanhang ta initiativ till att förutsättningarna för en ändrad re

gionindelning belyses i syfte att åstadkomma en totalt sett mera rationell 

organisation. 

Enligt 31 § högskolelagen skall företrädare för allmänna intressen utgöra 

omkring två tredjedelar av antalet ledamöter i en regionstyrelse. Vid 

riksmötet 1980/81 beslöt riksdagen (prop. 1980/81:40, UbU 1980/81:14, 

rskr 1980/81: 128) om lindring i 31 § av innebörd att företrädare för de 

anstiillda inom högskolan i regionen inte längre skall ha riitt att ingil i 

regionstyrelse. Riksdagen medgav samtidigt att avsteg frftn den fastsliillda 
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andelt:n företrädare för allmänna intressen skulle få göras fram till den 

löpande mandatperiodens utgång den 30 juni 1983. Detta medgivande har 

sedermera utsträckts att gälla t. o. m. den 30 juni 1984. Med stöd härav har 

fr. 0 . m. den I januari 1981, då ändringen av 31 § trädde i kraft, antalet 

förctriidarc för allmiinna intressen kommit att utgöra omkring tre fjärdede

lar av antalet ledamöter. 

Erfarenheterna av den sammansättning regionstyrelserna har haft sedan 

den I januari 1981 är genomgående goda. Den bör därför bibehållas. Jag 

anser i enlighet hiirmcd att 31 §högskolelagen bör ändras så att företrädare 

för allmiinna intressen skall utgöra omkring tre fjärdedelar av antalet 

ledamöter i en regionstyrelse. Jag anser vidare att en viss variation av 

regionstyrelsernas storlek med hänsyn till omfattningen av resp. region bör 

vara möjlig. Därför har jag för avsikt att återkomma till regeringen med 

förslag till iindring i instruktionen för regionstyrelserna i fråga om antalet 

ledamöter i desi:.a. 

2.5 Upprättat lagförslag 

enlighet med vad jag har anfört har inom utbildningsdepartementet 

uppriittats ett förslag till lag om ändring i högskolelagen ( 1977:218). Försla

get hör fogas till protokollet i detta ärende. 

2.6 Vissa frågor om studieorganisation och anslagssystem 

Inom vissa områden, främst det humanistiska, svarar utbildningen på 

linjer endast för en mycket liten del av det totala antalet årsstudieplatser. 

Det är önskvärt att behoven av längre sammanhängande utbildning av 

grundläggande karaktär även inom sådana områden i ökad utsträckning 
tillgodoses genom utbildningslinjer. I departementspromemorian konstate

rades att ett utredningsarhcte pågår inom UHÄ avseende en ny allmän 

linje inom det humanistiska området. Vidare förordades att formerna för 

att inriitta individuella linjer förenklas så att sådana kommer till stånd i 

ökad utsträckning. 

Remissopinionen har bemött dessa förslag positivt. UHÄ redovisar i sitt 

yttrande ett preliminärt förslag till en humanistisk utbildningslinje. UHÄ 

kommer att ta ställning till förslaget efter remissbehandling. Jag räknar 

med att kunna återkomma till frågan i 1985 års budgetproposition. Vad 

gäller formerna för inrättande av individuella linjer avser jag att senare 

föreslå regeringen att ge UHÄ i uppdrag att belysa hur olika kombinationer 

av kurser skall kunna organiseras enklare inom nuvarande studieorganisa

toriska ramar. Genom en sådan förenkling bör det vara möjligt att tillgodo

se sådana önskemål om flerårig utbildning som för närvarande inte ryms 

inom systemet med utbildningslinjer. 

I departementspromemorian berördes också planeringsordningen för 
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lokala linjer. Sådana inrättas av resp. högskolestyrelse och finansieras av 

medel anvisade av regionstyrelserna. Tanken i promemorian att även de 

lokala linjerna bör föras in i utbildningsplaneringen på central nivå har 

mött positiva reaktioner i remissopinionen. En generell tidsgräns för pröv

ning av lokala linjers ställning i ett fortvarighetstillstånd. som förordades i .. 
promemorian. har dock avvisats av flertalet remissinstanser. En sådan 

ordning bedöms vara alltför rigid. 

För egen del anser jag att det är önskvärt att även lokala linjer ingår i de 

samlade hedömningarna på central nivå. Jag delar uppfattningen hos flerta

let remissinstanser att detta bör ske på ett inte alltför formaliserat sätt. Jag 

räknar med att högskolemyndigheterna på olika nivåer fortsättningsvis i 

sina förslag till anslagsframställningar eller i yttranden över sådana syste

matiskt redovisar sina bedömningar rörande såväl planerade som befintliga 

lokala linjer. På detta sätt bör den önskvärda samordningen med bl. a. 

planeringen av de allmänna linjerna kunna uppnås på ett smidigt sätt. 

Medel för enstaka kurser anvisas för närvarande under anslaget Lokala 

och individuella linjer och enstaka kurser. Medlen fördelas av regionstyrel

serna till högskoleenheterna. Resurserna för utbildning inom enskilda äm

nesområden är således beroende dels av utformningen och dimensione

ringen av olika utbildningslinjer. dels av fördelningen av medel för enstaka 

kurser. 

En hetydande del av nuvarande utbud av enstaka kur~er utgörs av 

grundläggande ämneskurser utan specifik yrkesinriktning eller fortbild

nings- och vidareuthildningskaraktär. I flera ämnen utgörs den domineran

de delen av hasutbudet av utbildning av enstaka kurser. I princip skall 
enligt intentionerna i högskolereformen flerårig sammanhängande utbild

ning av grundläggande karaktär, dvs. utbildning för i första hand ungdoms

studerande. ges i form av utbildningslinjer. I realiteten ges emellertid 

sådan uthildning i betydande mängd inom ramen för enstaka kurser. S~ir

skilt gäller detta inom det humanistiska området, där linjeutbildningen. 

som jag nyss har nämnt. svarar för en mycket liten andel av det samlade 

utbildningsutbudet. För att högskoleenheterna skall kunna vidmakthalla 

en grundutbildning av rimlig omfattning på olika nivåer i vissa ämnen är de 

således beroende av tilldelning av medel för enstaka kurser. Detta förhål

lande torde bestå även om behoven av flerårig utbildning i ökande ut

sträckning kan komma att tillgodoses med utbildningslinjer. 

I departementspromemorian konstaterades att det finns ett antal ämnen, 

vilkas utveckling och fortlevnad i grundutbildningssammanhang - natio

nellt eller vid en viss högskoleenhet - inte i tillräcklig omfattning garante

ras av att de ingfir i linjeutbildning. I många fall är dessa ämnen av 

betydelse för kompetensuppbyggnaden i landet. bl. a. för rekryteringen till 

forskarutbildningen. Det måste därför ses som ett nationellt intresse att 

garantera ett basutbud av utbildning inom sådana områden vid någon eller 

några högskoleenheter. Detta är principiellt sett lika viktigt som att garan-
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tera en viss omfattning. inriktning och lokalisering av den grundläggande 

utbildningen for olika yrken och yrkcsområden, dvs. de allmänna utbild

ningslinjerna. Mot denna bakgrund bör enligt departementspromemorian 

utbudet av enstaka kurser inom vissa ämnesområden planeras nationellt. 

En s:\dan planering saknas i praktiken i dag utöver vad som ligger i 

besluten om inrättande av vissa högre lärartjiinstcr. I dessa principiella 

utgi'wgspunkter har en majoritet av rcmissinstanscrna instämt. 

I departementspromemorian skisserades vissa åtgärder med syfte att 

lösa dessa problem. Dessa åtgiirdcr innebar främst att ett basutbud i 

heriirda iimnen skulle garanteras av riksdag och regering och att resurserna 

för detta hasuthud skulle fördelas direkt till högskoleenheterna som an

slagsposter under sektorsanslagen. 

Rcmissbchandlingen har emellertid visat dels att meningarna om hur en 

iindamtilscnlig ordning hör se ut är mycket delade. dels att en uppdelning 

av anslaget till bl. a. enstaka kurser på det sätt som behandlades i departe

mentspromemorian iir såväl principiellt som tekniskt komplicerad. Många 

av de remissinstanser som förordat en anslagsuppdclning har anfört att en 

viisentligt större andel av medlen för enstaka kurser bör anvisas direkt till 

högskoleenheterna än vad som krävs för att garantera berörda ämnens 

existens och vidareutveckling. Även högskolemyndigheter som har anslu

tit sig till promemorians syften har uttryckt oro för en ytterligare kompli

eering av anslagssystemet. Exempelvis har UHÄ i sitt yttrande påpekat att 

en anslagsuppdclning kommer att kräva ett omfattande planeringsarbete 

som inte bör sättas igång om syftet med åtgärden är begränsat. 

Jag anser, i likhet med flertalet rcmissinstanscr, att det är angeläget att 

söka tillgodose de intentioner som kom till uttryck i departementsprome

mori<tn. Mot den bakgrund jag har redovisat bör man emellertid enligt min 

mening i första hand söka uppnå dessa syften med mindre genomgripande 

och lwmpliccrade iitgiirdcr än en anslagsuppdelning skulle innebära. Jag är 

således inte beredd att förorda en sf1dan utan att det belysts att den inte 

leder till ökad administrativ belastning och en ytterligare komplicering av 

arbetet med budget och mcdelsfördelning. 

Det viisentliga syftet med en föriindring är att sådana ämnen, vilkas 

utveckling och fortlevnad i grundutbildningssammanhang inte i tillräcklig 

omfattning garanteras av att de ingår i linjeutbildning. blir föremål för 

övergripande planering på central nivå. Denna planering bör bedrivas i 

former som ·är överblickbara och enkla att praktiskt tillämpa. Den mest 

ändami\lsenliga formen hiirfor synes vara att regeringen för resp. högsko

leenhet anger för vilka ämnen ett basutbud bör garanteras. Detta bör göras 

på ett sätt som ansluter till vad som gäller lokaliseringen av allmänna 

utbildningslinjer, i en årligen prövad särskild förteckning (en "minikryss

lista"). 

En utgångspunkt för utformningen av en sådan förteckning bör vara 

förekomsten av fasta resurser för såväl grundläggande utbildning som 
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forskning och forskarutbildning. Utformningen av förteckningen måste 

vidare grundas på en analys av de allmänna utbildningslinjernas upplägg

ning, dimensionering och lokalisering. De ämnen som i betydande ut

sträckning ingår i allmänna linjer får genom de resurser som anvisas via 

sektorsanslagen underlag för en basorganisation. Det är i de fall sådana 

resurser inte står till buds för ett ämne eller då de är så små att de inte ger 

underlag för den minsta basorganisation som bedöms vara nödvändig för 

att grundläggande utbildning i ämnet skall kunna bedrivas vid resp. enhet, 

som det bör övervägas att föra upp ett ämne på den särskilda förteckning

en. Innebörden härav bör vara att högskoleenheten garanteras de resurser 

som krävs för att vidmakthålla en basorganisation. Omfattningen av en 

sådan minimiorganisation får prövas i det enskilda fallet.En utgångspunkt 

bör vara att basorganisationen skall ge underlag för ett regelbundet utbud 

av kurser på såväl grundläggande som fördjupad nivå. 

Den särskilda förteckningen jag här har förordat bör för regionstyrel

serna innebära ett åliggande att fördela medel så att kurser på olika nivåer i 
angivna ämnen skall kunna ges med rimlig periodicitet. För högskoleenhe

terna bör den innebära ett motsvarande åliggande att ge sådana kurser. Det 

bör närmare övervägas i vad mån vägledande uttalanden också bör göras 

beträffande den ungefärliga dimensioneringen av utbildningen i resp. ämne 

som skall anses svara mot basutbudet. 

Ett viktigt syfte med en förändrad planeringsordning bör vara att under

lätta den prioritering och profilering som är nödvändig i fråga om fördel

ningen av utbildningsresurser i olika ämnen mellan högskoleenheter. En 

sådan arbetsfördelning är angelägen med hänsyn såväl till det kärva ekono
miska läge som råder och kan förutses som till behovet av att garantera 

institutioner med god vetenskaplig miljö. Att högskolan skall upprätthålla 
kompetensen även inom ett antal "småämnen" är ett nationellt intresse. 

Däremot är det knappast möjligt att garantera en fortsatt verksamhet inom 

alla ämnen på alla orter där de förekommer i dag. En fördelning av 

ansvaret för att upprätthålla denna kompetens mellan i första hand univer
siteten bör därför göras. Det finns enligt min mening skäl att i samband 

med utarbetandet av en särskild förteckning enligt de riktlinjer jag nyss har 

redovisat överväga en koncentration av resurserna för de mindre ämnena 

till ett sådant antal orter per ämne att livskraftiga institutioner garanteras. I 

den forskningspolitiska proposition som kommer att föreläggas riksdagen 

våren 1984 avser jag att i ett mera allmänt perspektiv behandla frågan om 

arbetsfördelningen mellan högskoleenheterna i fråga om forskning och 

forskarutbildning. 

Den planeringsordning jag förordar innebär sammanfattningsvis föl

jande. De ämnen i vilka den grundläggande utbildningens fortbestånd är 

beroende av tilldelning av medel för enstaka kurser bör identifieras i 

enlighet med de kriterier jag har redovisat tidigare. Lokaliseringen av 

sådana ämnen bör övervägas i ett nationellt perspektiv. och de högsko-
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lcenheter anges där utbildning i resp. iimrn: bör garanteras. J\kd detta ..,iitt 

att avgränsa de ämnen som bör beröras av en föriindrad plancringsordning 

kommer avgränsningen all fiiriindras över tiden. med hiinsyn till att den 

blir beroende av bl. a. de allmiinna utbildningslinjcrnas innchiill. dimensio

nering och lokalisering. Det innebiir att förteckningen över iimncn och 

orter som skall omfattas av det pfi delta siilt garanterade ha ... utbudet m{istc 

prövas i det årliga budgetarbetet. 

Jag avser att föreslå regeringen att ge U H Ä ett uppdrag att i ans lagsfram

ställningen för budgetåret 19X5!li6 redovisa underlag för en fiiriindrad pla

ncringsonlning i enlighet med vad jag har förordat i do:t förcg:1ende. Jag 

räknar med att det skall vara m(ijligt att tilliimpa den nya ordningen 

fr. o. m. budget{tret 1985/86. Fr~igan om en eventuell uppdelning av ansla

get till bl. a. enstaka kurser behöver. som jag tidigare har berört. ytterligare 

belysas. Det nu niimnda uppdraget till UHÄ bör diirför oeksa innefatta en 

belysning av förutsättningarna för m:h konsekvenserna av en si1dan upp

delning. Regeringen bör inhiimla ribdagens godkiinnandc av vad jag nu 

har anfört om plancringsordning för vissa enstaka kurser. 

En ny planeringsordning för vissa enqaka kurser bör ocks{i kunna ge 

bättre förutsiittningar för fördelningen av resurser för fortbildning och 

vidareutbildning mellan olika högskoleregioner. Denna fn"iga har bl. a. 

uppmärksammats i de senaste itrcns hudgctarbetcn. Jag avser att förcsl<I 

regeringen att ge UHÄ i uppdrag att helysa iivcn denna fråga. 

3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anTört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. anta det inom utbildningsdepartementct uprr~illadc förslagel till 

lag om ändring av högskolelagen< 1977:218). 

2. godkiinna vad jag har anfört om förslag till anslagsframställning 

för forskning och forskarutbildning. 

3. godkiinna vad jag har anfört om sektionsindelning av fakultet. 

4. godkiinna vad jag har anfört om rlancringsordning för vissa 

enstaka kurser. 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden oc.:h beslutar 

att genom proposition förcslil riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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Bilaga 

Sammanfattning av departementspromemorian (l)sU 1983: 6) Hög
skolans institutionella organisation samt sammanställning av remiss
.Yttrandena iivcr den 

En departementspromemoria ! Ds lJ I 9~n: fi) Högskolans institutionella 
organi\ation har 11tarhctats inom uthildning,dcrartcmentel. Den har re
misshchandlah. Yttranden har avgivits av 'itatskontoret. riksrcvisionsvcr
ket !RRV). Sverige~ lanthrubuniver-.itd. universitets- och hiigskolciimhe
tet !Ul-L\) crter hiirande av samtliga n:gionstyrelser od1 högskoleenheter. 
liirskningsnilbniimnden. skolöverstyrelsen !SÖ). Svenska kommunför
bundet. Landstingsförhundet. 'ljiimtern:innen' eenlralorganisalion (J'C()), 
Centralorganisationen SJ\CO/SR. Landsorganisationen i Sverige !LO). 
Svenska ar het sgi van::fiireni ngcn ! SA I'). Sveriges 1-örenade Student brer 
!Sl'Sl. Sveriges lndustriförhund. Svenska Uikaresiillskapet samt Hinssty
rclscrna i Gotland'. Hallands. Jiinköping'. Kalmar. Kristianstads. Malmö
hus. Norrbottens. Södcrmanlands. Uppsala. Viinnlands. Viisterbottens. 
Viistmanlands och Östergötlands liin. 

4 1 Den lokala hiigskolcorganisationcn 

4.1 Allmänt 

../.I .I. Prohll'lll llled 11111·am11dc org1111i.1atio11 

Dcrartementsrromcmorian: 

En ofta iiterkommandc kritik mot planerings- och ledningsorganisa
t ioncn pii lokal niv<'1 har varit all nrganisation..:n iir alltför uniform. Den 
nuva1«1mk ordningen led..:r till ..:tt alltfiir llitigt sammantriidandc - samma 
rrtignr kan hehandlas pii !lera niv:ier i den lokala organisationen. Dessutom 
sk il.is grundJ;iggand..: uthildning och forskning/forskarutbildning i'tt i organi
sationen. 

Remiss instanserna: 

Det saknas t::nligt UHÄ stiid för att piist:I all förvaltningsapparaten inom 
högskolesektorn skull<::: ha vii.xt till snabharc iin inom andra sektorer. Den 
tillviixt som kan konstateras heror framför allt inte p~i hiigskolans upphygg
nad och regel system utan snarare ri'1 den gcn..:rella lagstiftningen. hl. a. 
inom det arhetsriittsliga omriiclet. Högskolan b..:höver nu arbetsro och 
UH.~ an.ser det diirför riktigt att .... om fi_iri:~l<"is i prom..:morian hegränsa sig 
till vissa justeringar inom nuvarande organisation. 

U11i1·1'r.1·i1cte11 och de /t'/mi.1/.:a hiigs/.:11/om11 instiimm..:r i stort i kritiken 
av nuvarande organisation och viilkomnar möjligheten till fiirenklingar av 
den lokala organisationen samtidigt som man varnar för en mer genomgri
pande 01110rganisation. De flesta 111i11drc hiigs/.:11lee11hctcma är diiremot av 
den ihikten att nuvarande organisation i stort sett fungerar viil. 

Flera remissinstanser. hl. a. 1111ira.1it1'/c11 i Stoc/.:/111/111 och Giittl)(lrg 
samt rcgio11.111Tdscma .f('ir Stoc/.:h11/111s och Um<'ll hiigskolcrcgioncr anser 
att frilgan om organisatoriska foriindringar ftttt rör stark dominans de 

1 Indelningen i avsnill amlutcr till indelningen i rromc:morian 
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senaste {1ren. Atminstone en del av hiig,kolans heslutsprohlem h:inger 
samman med den uniforma organisationen menar RR\·, SACOISR och 
Sl-S. 

TCO kan inte acceptera kritiken som sk:il att fiiriindra organisationen. 
Behov av f'öriindringar hi)r istiillet diskuteras mnt bakgrund av reformens 
målsiittningar och de g;ingna t1ren'i erfarenheter samt de krav som fram
över kommer att stiillas pii hiigskolan. 

4.1.2 Pri11cipil'l/a 11tg1/11g.1p1111/..tc·rFir_f;"irii11dri11gur 

Deparlementsprnmemorian: 

Den [1tgärd -;om ter sig mest angehigen :ir att ytterligare öka lk\ihiliteten 
och möjligheterna till anpassning av nrganisationen efter hiigskolcenhetcr
nas skiftande förutsiittningar. i\fals:ittningen bör vara att minska det totala 
antalet planerings- och ledningsorgan. 

Remissinstan<>erna: 

En enig remissopinion st:iller sig positiv till en iikad llcxihilitet. \bnga 
högskoleenheter p;\pekar att man redan t. e\. drastiskt minskat antalet 
linjeniimnder. 

SACOISR betonar att inflytandet för bl. a. yrkeslivets företriidarc inte 
för iiventyras. d{1 antalet lokala planering-,organ minskas. 

4.2 Hiigskolcst.uclsl'rna 

4 .2. I Hiig.1/..olestYrd.1·1·m11s ,., 11/ 

Departementspromemorian: 

Ett medel att nå ökad flexibilitet och anpassning av organi'iationen till 
lokala förutsiittningar iir att ge högskolestyrelserna iikade befogenheter att 
besluta om resp. hiigskoleenhets planerings-och ledningsorganisation. 

Remissinstanscrna: 

Samtliga remissinstanser tillstyrker detta förslag. Flertalet po:ingterar 
diirvid viirdet av en stark högskolestyrelse med ett samlat ansvar for all 
verksamhet vid högskoleenheten. Framh:ivandet av högskolestyrelsens 
ledande nill ffa do..:k intc lcda till cn rc..:entralisering lokalt. menar UllA. 

Vilka organ som ff1r linnas. dc olika organens sammans:ittning med 
avseende pit vilka kategorier som skall ing<I samt proportionerna dem 
emellan hör regleras. menar 1111il"l'r.1·i1c1e1 i Stocf../10/111. lriig.1/..0/1111 i Örchro. 
n·i:io11.11vr1·/.1·1·11 .fi'ir Upf>.rn/a /iiigs/..ofrregion och .11111s/..01t1or1·1. Enhetlig
heten i del svenska hi.igskolcviiscndet betonas bl. a. av 1111i1·1·rsi1ctct i 
Stol'f..ho/111 och ltiig.1/..ola11 i S1111d.11·111// lliimii.rnnd. som menar alt den 
grundläggande funktionella strukturen hör vara likartad inom samtliga 
högskoleenheter. Ell flertal remi-.;sinstanser. f..aroli11sf..11 i11.11i11111·t. 1111i1'('r
sitclct i Upf>.rn/11. C'111/mcrs tcf..11i.1/..11 /iiigs/..ola. liiigs/..olom11 i .lii11/..ii11i11g. 
S/.:ii\"lll' och /,11'1·11. r1·gio11.1·t.\T1'/.1·1·11 .fi"ir l.i11kiipi11g.1 /iiigs/..olcrcgion. RR V. 
l.a11d.1ti11g.1:fi"irh1111de1 och /11111/imk.1·1111ii·cr.1itctl'I förespr;\kar dock en hög 
grad av lokal frihet. 

4.2 .2 Hiigs/..olcstyrcl.l"l'llS 111>pg(fia 

Departementspromemorian: 

Högskolestyrelserna skall i förekommande fall avge anslagsframstiill
ning iiven i fr{1ga om forskning och forskarutbildning. Fakultets- eller 
sektionsniimnds förslag till högskolestyrelsen skall bifogas styrelsens an
slagsfra1mtiillnin~. 
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Kcmi..,sinstanscrna: 

Ln iivnviiganJe majoritet av remissinstanserna tillstyrker att högskole
styrelsen f<ir ... amma ansvar for forskning och forskaruthilJning som den 
id;1g h;1r for grunduthildning. 

Enligt UllA:.1 mening hiir detta inte medföra n:.tgon reell föriindring av 
fokultets-och 'iektionsniimnJens ansvar för forskning och forskaruthild
ning inom sina omriidcn. 

U11i1·(·r.1itl'f('/ i Up11.rn/11 r~1pekar att högskolestyrelsen redan idag fattar 
alla lokala beslut om verksamhetens inriktning. omfattning och resurser 
fiir det niirma'it följande budgctiiret. Den har ocksii anwar för samordning
en och den lfingsiktiga rlaneringen av lokaler. utrustning och inredning. I 
och med att fakultetsniimndernas förslag för11tsiilts i sin helhet bifogas 
styrehens förslag. blir skillnaden mot dagens situation i praktiken inte 
dramatisk. Farhiigorna hos vissa fakullctsniimnder att deras hcdömningar 
kl1111mer att !!e'> mindre vikt iin idag synes diirfiir överdrivna menar univer
sitetet. 

U11inT.1·itl'l1'/ i StodJ111/111. k(lro/i11.1/.:.r1 i11sti111tcl. hiig.1ko/1111 i Örchro. 
1111i1·l'l".lifl'll'I i /,1111d. Cluil111l'r.1 fl'k11i.1k11 hiig.1kolu. rcgio11styrdsc'l1 .fi"ir 
Stockho/111.1· hiigskolc•rcgion. SA F och flld11.1·trifiirlm11dc1 finner 1.hiremot att 
nuvarande ordning diir fakultctsniimnderna avger anslagsframställning di
rekt till U HÄ hiir hiheh{illas. En majoritet av fakultetsniimnderna är ocksä 
för en si'idan ordning. Hiigskolan i Örehro menar att det iir olyckligt om 
for'ikningsanknytningsfrågorna för hii!,!slwlor utan fasta forskningsresurser 
kommer att hehandlas och prioriteras tillsammans med rcsr. universitets 
egen grunduthildning samt dess forskning och forskarutbildning. 

4 .2 .3 lliigskoh·styre/.1·cm11s .1·1111111u111.1iit111i11J.: och storlek 

Departementspromemorian: 

Vid högskoleenheter med förvaltningschef bör rektor vara högskolesty
relsens ordförande medan vid högskoleenheter utan förvaltningschef rek
tor bör ing~I i styrelsen utan att vara ordförande. 

Remissinstanserna: 

En majoritet av remissinstanscrna förespr{1kar att någon åtskillnad inte 
~kall göras mellan olika slags högskoleenheter. UHÄ finner att förslaget 
rimmar illa med det i promemorian redovisade hehovet att stiirka rektors
iimhetcts ställning. Det finns inte heller anledning enligt UHÄ att nu - i 
avvaktan pfl resultaten av den av regeringen initierade utredningen om 
verkschefernas ställning - gå ifrfin principen att kombinera befattningarna 
som chef och ordförande. Om särskilda skäl föreligger bör naturligtvis som 
hittills någon annan iin rektor utses till ordförande i styrelsen. 

Genomfors förslaget kommer enligt hiiJ.:skola11 i Vii.\jii skillnaden mellan 
högskoleenheter med och utan fast forskningsorganisation att ytterligare 
accentueras med en reell framtida indelning i A-och H- högskolor. 

Dcpartementsprome morian: 

Företriidare för allmänna intressen i högskolestyrelserna bör utses av 
regeringen eller rå sätt regeringen i varje enskilt fall bestämmer. Kom
muner, landsting. arhetsmarknadsorganisationcr och politiska partier bör 
komma ifråga som nomineringsorgan. 
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Remissinstanserna: 

förslaget tillstyrks av nästan samtliga remissinstanser. 
För högskoleenheter med rikstiil:kande funktioner. univi:rsitet och fack

högskolor. vore det enligt hiigskola11 i l:."skilst111w/Vii.,·1aii.1· olyckligt om 
allmänföreträdarna utses endast av landsting och en ktHnm11n. Förslagi:t 
att regeringen skall utse företriidare kan i:nligt 1111ii·er.1itl'tet i J.111ul umkr
liitta en differentierad och balanserad representation. Det är vidare viktigt 
att högskolestyrelsen genom sina allmänrepresentanter tillfiirs sf1 stor 
kompetens som möjligt. 1~·kniska hiigskolan i Stoc/..lw!tn. liiigskoloma i 
Jiinkiiping och Karlstad, SFS och liin.1.1·1yre/se11 i Viirn1/a11d,· /ii11 föresliir 
att kretsen nomineringsorgan vidgas till att omfatta iiven ett antal hransch
organisationer. IVA, forskningsråden. myndigheter och andra offentliga 
organ och, som promemorian föreslår. arbetsmarknadsorganisationer och 
politiska partier. Nomineringen bör enligt lii11.1·.1·1yrd.1·e11 i Jii11kiipi11gs /iin 
ske på länsnivå medan /iins.1·tyl"l'lse11 i Kalmar lii11 förcsl;\r delat inflytande 
mellan regering och landsting/kommun. 

Dan.1·högskola11, hiigskolan i Ö.1·/c'r.1·111ul och lii11.1·.1·t_\'relsl'ma i Jii11kii
pings, Västerbottens och Östergiitlands /ii11 är måna om att dm regionala 
anknytningen inte går förlorad. 

Departementspromemorian: 

Enligt promemorian skisseras tre moddkr för högskolestyrelsanas 
sammansättning. I alternativen I och 2 foreslfis företriidare för allm:inna 
intressen vara i knapp rn:tioritet. I alternativ 3 bevaras st}'rcisernas nuva
rande storlek och vid de större högskoleenheterna ersiitts fiirvaltningsche
fen som styrelseledamot av en vald verksamhetsföretriidarc. 

Remissinstanserna: 

En majoritet av remissinstanserna inom högskolan avstyrker förslaget 
att företrädare för allmänna intressen skall utgöra en knapp majoritet. Ett 
ökat antal allmiinföreträdare skulle kanske stiirka förankringen i det omgi
vande samhället men det förefaller enligt UllA föga sannolikt att bespa
ringar skulle bli lättare att genomföra med en majoritet av troligtvis lokala 
politiker i styrelserna. U11ii·crsitete11 i Luncl och Giitehorg. liiigskola11 i 
Karlstad, SACOISR och SFS anför. att de inte kan instiimma i att ett st:irkt 
samhiillsinllytande i styrelserna skulle öka högskolans effektivitet eller att 
företriidare för verksamheten sjiih><1 iir oförmögna att organisi:ra högskolan 
i resursknappa situationer. 

Flera remissinstanser tillstyrker alternativ 3 eller förordar att styrelsen 
skall bibehf11la nuvarande sammansiittning. Det :ir enligt UHÄ:s mening 
viktigt att principerna för sammansiittning av styrelsen har förankring 
inom högskoleenheterna. U HÄ förordar mot bakgrund av remissopinionen 
att sammansiittningen i stort sett blir oföriindrad. Erfarenheterna av nuva
rande styrelsesammansiittning anses vara goda. StatskontorC't och RRV 
förordar att fortsatta överväganden om en föriindring av högskolestyrel
sens sammansättning sker i den aviserade utredningen om lekmannastyrel
sernas uppgifter. 

Nilgra remissinstanser förordar alternativ 2. dvs. en styrelsi: med ett 
mindre antal ledamöter och minskad representation för anstiillda och stu" 
derande. I motiveringarna för en knapp majoritet av allmiinfiiretriidare 
betonar region.1·1yrelsen ji'ir U111eil hiigskolcregio11, TCO, LO, liinsstyri'l
serna i Jiinkiiping.1', Norrhottens, Siidcn11a11/a11cl.1· och Viisterhot/C'11s lii11 
viirdet av att högskolestyrelserna tillförs kontakter med bri:da samh;·i11sin-
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tressen. l.1111thmk.11111il'l'rsitl'tet, som i styrelsen redan nu har majl>ritel av 
allm~infiin::tr~idare menar att erfarenheterna av denna styrelsesamman
siillning iir mycket goda. 

Rl'giunstvrd.H'll .fi"ir U11kiipi11g.1 hiigskoleregion och /.1111ilsti11gs/i'irh1111-
ilet roiingterar att det iir viisentligt all ell rolitiskt ansvar kan utkriivas. 
Diirvid erinrar Landstingsfiirbundet likSl)m lii11s.1·1yrd1e11 i M11/111ii/111.1· /iin 
orn all styrelsen för verksamheten inom den kommunala delen av högsko
lan sedan 1977 utgörs av rarlamentariskt sammansatta niimnder och all 
erforenhctcrna av detta iir ro\itiva. 

Flera remissinstanser som tillstyrker en majoritet av allmiinfiiretriidare 
ullalar sig inte för n~igot alternativ eller rresenterar egna alternativ. 

Derartementspromemorian: 

Vid de större hiigskoleenheterna kan fiirvaltningsd1efen erS:ittas som 
styrelseledamot av en vald vcrksamhehföretriidare. 

Remissinstanserna: 

En majoritet av de remissinstanser, som kommenterat förslaget om all· 
fiirvaltningschefen inte skall vara sjiilvskriven ledamot av högskolestyrel
sen tillstyrker detta. U/JÄ, i likhet med n~1gra hiigskoleenheter, pekar dock 
pt1 miijligheten all ge förvaltningschefcn möjlighet all utses som l'öretriida
rc för verksamheten. 

Hiigskolan i Eskils11111<1/Viis1ertis. 1111i1·crsitl'll'I i ll111l'il lH.:h SFS under
stryker det positiva i all giira en klarare avgriinsning mellan styrelsens och 
rektorsämhetcts roll. Förvaltningschefcri far en renodlad roll som verkstiil
landc tjiinsteman och rektorsiimhetels stiillning stiirks. 

Tck11isk<1 hiigsko/<111 i Stockho/111 anser det inte nödviindigt men praktiskt 
att förvaltningschefen iir ledamot av styrelsen. Fiirvaltningschefen iir inte 
utsedd fiir en hegriinsad tidsreriod och rerresenlerar diirfiir en kontinuitet 
i styrelsearberet. 

De principiella inviindningar som kan anföras mol all fi\rvaltningschcfcn 
iir sjiilvskriven ledamot av styrelsen. urpviigs enligt 1111i1·1·rsitl'te1 i Stock
ho/111 och rl'gio11.1·1_1'/'1'l.l'l 01l ./i'ir St11ckho/111s hiigsk11lcrl'gio11 av de hepriivade 
fördelarna med nuvarande system. Den balans som man avsi'ig alt skapa 
genom all silvi'il rektor som förvaltningschef blev ledamiiter i styrelsen 
kommer all rubbas och förslaget l'i.ircl'aller onödigt ty.:ker 1111il'l'rsill'll'I i 
Up11.rnla. 

4.2...I Rcktorsii111hct1·ts roll 

Departementspromemorian: 

Högskoleförordningen hör ses över vad avser ansvarsfiirdelningen mel
lan styrelse och rektorsiimhetc samt mellan n:ktor lKh fiirvaltningschef. 
Styrelsen skall hantera principiella och eljest viisentliga fr:igor medan i 
andra iirenden sjiilvstiindiga befogenheter skall tillkomma rektursiirnhetet. 
Vidare hör en avgriinsning göras av rektors roll ->lim enhL·tcns friimste 
fiiretriidare och t'örvaltningschefcns som dess led<inde verkstiill;1nde tjiins
teman. 

Remi ssi nstanserna: 

Ett flertal rcmissinslanscr tillstyrker promemorians förslag. 
UHÄ och 1111ii·asi11•/1't i Lund finner all nuvarande ordning. diir arbets

fördelningen kan bestiimmas lokalt. fungerat bra och finner diirt'i.ir ingen 
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anledning till föriindring. Rektorsiimbetet hör enligt SACOISR iivcn i fort
siittningen ha samma 1-;onstruktion och arbetsfördelning som f. n .. dvs. 
ärendena avgörs av rektor i närvaro av förvaltningschefcn. 

4.4 Planerings- och lcdningsorganisationcn under hiigskolcst)Tclsen 

4.4.3 Modell I: Sektorsii1·ergrip<111cle pla11ai11gsorg<111ochi1·i.\·.rn.fiill li11ie-
11iim11der 

Dcparkmentspromemorian: 

Inom högskolcenht:tcr med utbildning inom flera yrkt:sutbildningssek
torer och ett stort och kanske heterogent linjeutbud inom var.it: sektor finns 
behov av sektorsövergripande planerings- och lt:dningsorgan. I promemo
rian fi.ireslils inriillandet av s<tdana organ med beniimningt:n utbildnings
niimnder och med företrädare för verksamheten. for de studerandt: och de 
anstiillda och för yrkeslivet. Under utbiluningsniimnderna skall högskole
styrelsen permanent eller tillfälligt kunna inriitta linjt:nämnd för en eller 
flera linjer mt:d samma sammansiillning som utbildningsniimnderna. 

Remissinstanserna: 

En majoritet av de remissinstanser som kommenterat förslaget tillstyr
ka uthildningsniimnder och linjenämnder under utbildningsniimndcr. Re
missinstanserna påpekar det stora viirdet i den ökade lokala friheten för 
högskolestyrelsen att besluta om den interna planerings- och lcdningsor
ganisationcn under högskolestyrelsen. vilket ger goda miijligheter till ad
ministrativa rationaliseringar och ökad effektivitet. Att enstaka kurser 
hanteras i anslutning till linjeutbildning ses ocksii som viin.lcfullt. Hiig.1ko
lorn11 i Fa/ 1111/Borlii 11ge, Kris/ ia11.11ad, /.11/eli och S1111t!.1T1111! Il iirnc).rnnd 
framh[1lkr att Je redan prövat den föreslagna organisationen med sektors
iivergripanue ledningsorgan och har goda t:rfarenhcter av den. 

Ko111m1111flir/J1111dt'I motsiiller sig organisatoriska fiiriimlringar som gf1r 
ut över linjenämnuerna siiviua inte garantier ges för all yrkeserfarenhet 
och anviindarintressen tillgodoses i minst samma utstriickning som f. n. 

rco iir kritiskt till tanken pii utbildningsniimnder cl"lt:!"il)m en si'tuan 
konstruktion skulle försvaga yrkeslivskontakterna. 

4.4.4 Modell:!: Li11je11ii11111d 

Departementspromemorian: 

För vissa högskoleenheter saknas behov av sektorsövcrgripandc plane
ringsorgan. För dessa är den nuvarande mouellen med lin.icniimnuer den 
mest iindami'tlsenliga. Jliigskolestyrelsen förutsiitts sjiilv handha samord
nings-. resur~fördelnings-och prioriteringsfd1gor mcuan for linjeniirnnuen 
inneh{tllsfrf1gorna förutsiitts st[i i centrum. Utgiingspunktcn bör vara all 

v;11:ie nämnds ansvarsomriide skall omfalla ett minure antal niira besliikta
dc linjer eller en enskilu linje. En linjeniimnd för ett niigot sliirre antal linjer 
skall kunna inriittas. Tillfälliga informella samriiusgrupper för friigor om 
utveckling av en enskild linje bör kunna tillsiittas av linjeniimnden. 

Remissinstanserna: 

El! fatal remissinstanser ullalar sig om alternativet med linjeniimnder. 
Inom sektorer med spli!lrad verksamhet torde det enligt lii1gs/..olu11 i 

Kurl.1111d vara mer iindarnålst:nligt meu linjeniimndsmodellen. f(ir /iiigsko
lll11s i Ö.1'/t'r.\l/lld del konstateras att nuvarande linjeniimnusorganisation -
en for varje linje - fung.:rar relativt viil. 
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SACO!SR menar att basen för planerings- och kJningsorganisationen 
under högskolestyrelsen hör vara linjeniimnder. omfattande en eller 1dgra 
fil niirheshiktade linjer o..::h till dessa anknutna enstaka kurser. En stidan 
linjeniimndsorganisation iir nödviindig om linjeniimnderna skall ha funktio
nen att planera och styra utbildningarna och inte endast att fördela rc
suro.;e.i·. Yrkeslivsforetriidarnas möjligheter till aktiv medverkan miiste be
varas och förhiittras. 

NRV anser att en linjeniimnd inte hör inriittas enbart för att syssla med 
det utbildningsmiissiga inneh~tllet i en linje. Utbildningens inneh~tll mils te 
alltid kopplas till ansvar för ekonomi och resursanviindning. 

Linjcniimnderna bör enligt TCO fri ett mer direkt budgetansvar och ett 
utta!at ansvar for inneh~dlet i enstaka kurser. Permanenta linjeniimnder 
med ansvar för en eller ett fatal linjer kan inte avvaras liksom linjeniimnder 
for linjer med mindre klar yrkesinriktning diir kontakten med yrkeslivet 
hör kiinnas siirskilt angeliigen. Vidare framh;iller TCO till garanti mt1ste 
skapas för att ut vecklingen av enstaka kurser sker under kontakt med 
yrkeslivets företriidare. 

Utöver de modeller som kan komma att anges i hiigskolefornrdningen 
bör enligt 1111i1·a.1ill'/1'/ i Lund högskolestyrelsen fo riitt att i siirskilda fall 
inriitta beslutande organ för viss uppgift. 

4.4.5 P!t111l'ri11gs- och led11i11g.wrga11isati1111 .fi'ir Jiws/.:.11i11g och .fi1r.1/.:.amt
hill/11i11g 

Departi::mentspromemtirian: 

Högskolestyrelsen fiiresltis fä frihet att besluta om indelning av fakultet i 
sektioner. Högskolestyrelsen skall kunna inrlitta fiir t vt1 eller Il era fakul
teter gemensam fakultetsniimmf efter miinster av t. ex. forskningsrti.dsin
delningen. 

Remissinstanserna: 

f.'lera reinissinstanst:r utlalar sig positivt för en flexiblare fakulteh- tKh 
sektionsinddning anpassad till lokala bclwv. 

Flera remissinstanser tillstyrker utan ytterligare kommentar förslaget 
om gemensam fakultetsniimnd. 

4.4.6 Mi!ilighct till ge111e11.1·a111/ pla11ai11gs- och ll'd11i11g1·orgw1 ji'ir gm11d
/iigga11Je 11thild11i11g 1ll'h Ji1rs/.:.11i11gZfi1rskamthild11i11g 

Departementspromemorian: 

Högskolestyrelsen skall kunna inriitta utbildnings- och forsknings
niinrnd. ett gemensamt planerings- och ledningsorgan för grundl:iggande 
utbildning och forskning/forskarutbildning inom visst nmriide. Lknna 
niimnd ersätter utbildnings-/linjeniimnd och fakultets-iscktionsniimnd 
inom det berörda området. Företriidare för yrkeslivet biir utgöra ca en 
tredjedel av niimnden. Minst hiilften av företriidarna l'iir verksamheten 
utses av fakultets-dler sektionskollegiet. 

Remissinstanserna: 

Ett tlert;il remissinstanser tillstyrker inriittandet av utbildnings- och 
forskningsnämnder men poängterar att högskolestyrelsen skall ha stor 
frihet att utforma sin organisation. 

U11il'a.1·i1e1e1 i Li11/.:.1'jpi11g menar att förslaget 1im ett gemensamt plane
rings- m:h ledningsorgan för grundutbildning och forskning ger förhopp
ningar om att den nuvarande organisationen skall kunna l"örhiittras m:h 
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1111ii·ersitetct i Giitchorg avser att iivei'Viiga förslaget i det fortsatta arhell't 
med den lokala universltctsorga11isationen. En sammanslagning av .linje
nämnd och fakultetsiscktionsniimnd innebiir enligt SACO!SF< i m<\nga fall 
från institutionssynpunkt en förenkling och en miijlighet till helhetssyn pä 
bl. a. resursfrågorna. Skiil för en geriiensam niimndurganisation finns iiven 
inom det humanistiska omr~tdct. fortsiitter SACC)!SR. lnfi.ir ett eventuellt 
beslut om sammanslagning av niimnder bör lh1ck en ingi\emk prövning 
göras. i vilken b~1da niih111derna hörs. tycker 1111ii·cr.1itetet i U111n). 

Den övergripande scktorsniimndcn biir enligt hiig.1/.;0/1111 i Fu/1111/l/or
/ii11ge ha ansvaret för den forskning som bedrivs inom sektorn och flir dess 
samordning med grundutbildning dvs. vara en kombinerad forsknings- och 
utbildningsniimnd. 

TCO !inner visserligen ett gemensamt planerings- och ledning,oqpn för 
grunJliiggandc utbildning och fop;kning/forskarutbildning ;1cceptahelt 
inom juridisk och teologisk fakultet och vissa delar av teknisk fakultet men 
understryker att forskningsankn~·tningens viktigaste problem inte liiscs 
genom dessa förändringar. 

Jnd11str{f('jrh1111det motsiitter sig av kompctcnsskiil gemensamma 
nämnder för grund- och forskarutbildning. Enligt fiirhundct fon.lras helt 
olika kompetens för att fatta beslut 1.1m utbildningsinriktning och fnrsk
ningsfrågor. 

Beträffande representationen framh?1llcr td11i.1k11 hiigskolc111 i S1ock/10/111 
och SFS att ingen grupp skall ges egen m~~ioritet. Yrkeslivets företriidare 
bör ges motsvarande ställning som i linjeniimnderna anser ko1111111111j("irh1111-
det medan 1111ii·ersitctet i Stock/111/m anser att friigan om yrkeslivsföretrii
darnas roll och representation hör utredas ytterligare. Chalml'l's tekniska 
hågskola tillstyrker promemorians förslag betriiffande verksamhetsföre
trädarna. 

4 .4. 7 Fiin ·a/tning.rnii 11111cler 

Departementspromemorian: 

I de fall naturliga förvaltningsomrfiden inte tiicks av belintliga organ hör 
särskilda förvaltningsniimnder kunna förekomma iiven fortsiittningsvis. 
Förctriidare för allmänna intressen skall ingå i förvaltningsnämmlcn. 

Remissinstanserna: 

Unil'ersiteten i U11kiipi11g och /,1111d. som f. n. har förvaltningsniimnder. 
samt SFS anser att erfarenheterna av denna organisation är goda och 
förespråkar samma organisatoriska lösning framledes. Vid de större uni
versiteten fyller förvaltningsniimndcn en viktig funktion genom att avlasta 
styrelsen, framhål ler SA COISR. 

SLU. som ocks[1 inrättat förvaltningsniimnder för att möjliggöra en mer 
intensiv samverkan inom en ort eller en centrumbildning med !lera institu
tioner. anser det inte meningsfullt att ha med allmiinföretriillare och av
råder från bindande föreskrifter om detta. SFS och SACOISR avvisar 
också tanken att allmänföreträdare skall kunna ingii i förvaltningsniimn
den. Unii·ersiteten i Linkiiping och L1111cl samt TCO. La11d.1·1i11g.1fiirlm11dct. 
UHÄ och regionstyre/sen Ji'ir U11kiipi11g.1· hiigskoleregio11 tillstyrker försla
get om allmiinföreträdare. 

4 .4 .8 \/ erkställwuli• led11i11g.1:fimk tio11 pil mdla1111il'll 

Departementspromemorian: 

För större högskoleenheter föresl[1s som komplement till rektorsiimhe
tets ledning av verksamheten att ledningo;ansvar fiir utbild11i11µ~- och/eller 
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for~kningsomraden knyts till särskilda uppdrag pf1 heltid eller deltid till 
vilka Hirare föruhiitts rekryteras för hegriinsad tid. Dessa områdesansva
riga. som forutsiitts vara ordförande i ett eller nera organ på nivån under 
högskolestyreberna. skall ge rektor biittre möjligheter att utöva ett kraft
fullt ledarskap över enhetens dagliga verksamhet. 

Rcrnissinstanserna: 

Ett flertal remissinstanser tillstyrker att ledningsansvarct för uthild
nings- och/eller forskningsomraden knyts till siirskilda uppdrag på hel~ 
eller deltid. Clwlmcr.1· tl'kniska hågsko/a anser t. ex. att dylika organisa
tionsfiirändringar kommer att förkorta besluts- och handliiggningstiden i 
milnga ärenden. samtidigt som lcdningsorgancn får mer tid att ägna åt 
övergripande frägor och policy-diskussioner. UllÄ finner ideerna väl vär
da att utreda vidare. Ett sådant ledningsansvar bör enligt UHÄ kunna ges 
iiven inom andra omrf1den. t. ex. studerandefrågor. lokal- och utrustnings
fdgor och forskningsinformation. Författningar eller avtal får inte lägga 
hinder i viigcn för en flexihel lösning av de viktiga ledningsfrilgorna inom 
enheterna. 

Helt emot förslaget om liirare som omddcsansvariga är hiit.:sko/an i 
Fa/1111/Borliingc, som menar att sådana omrt1desansvariga redan finns i 
ut bildningsledarna. 

4.4.9 Ko11sck1·e11scr på i11stit11tio11s11ii·å 

Departementspromemorian: 

hireträdare för yrkeslivet skall kunna efter beslut av högskolestyrelsen 
ingå i institutionsstyrelse vid behandling av frägor om utbildningens inne
hiill och organisation. 

Remissinstanserna: 

Ett lika stort antal remissinstanser tillstyrker som avstyrker promemo
rians förslag. 

En viss tvekan vid tillstyrkandet uttrycker 1111ii·asitctct i Umeå och 
UHA.. Univer'>itetet menar att denna möjlighet bör utnyttjas med restrikti
vitet. U HÄ förordar att institutionsstyrelserna. när så befinns liimpligt och 
möjligt till sig knyter expertis från yrkeslivet men är mycket betiinksamt 
inför de praktiska konsekvenserna av en ordning där institutionsstyrel
scrna i vissa frågor skulle fä externt rekryterade ledamöter. 

Olika skäl till avstyrkande nämns. Flera remissinstanser. Chalmers tek
niska hiit.:skola. hiigskolorna i Karlstad och Luleå och SFS, Lir positiva till 
yrkeslivsreprescntanter i nivån ovanför institutionerni1 men inte i institu
tionsstyrelscrna. Man pekar på karaktiiren på institutionsstyrelsernas ar
betsupppgiftcr. som talar för att endast anställda och studerandt.: vid insti
tutiont.:n bör inga. SACOISR motsätter sig att allmänförtriidare och yrkes
livsreprescntanter ingår i verkställande organ under högskolestyrelsen. 

Departementspromemorian: 

I de fall en utbildningslinje eller en sektor helt eller i huvudsak motsvarar 
en institution skall högskolestyrelsen kunna besluta att institutionssty
relses uppgifter helt eller delvis skall handläggas av linjenämnd. sektions
niimnd eller utbildnings- och forskningsnämnd. 

Remissinstanserna: 

Samtliga rt.:missinstanser som kommenterar detta förslag. med undantag 
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av 1111it'l'r.l'itctct i U11kiipi11g, tillstyrker förslaget. /-/iig.1ko/w1 i ./ii11kiif>i11g 
pftpekar t. ex. att det iir rationellt och naturligt speciellt vid de mindre 
högskoleenheterna. Genom sammanslagning av institution och linjcnlimnd 
bör enligt h<>gskolan i Gii1·ll'ISa11drikc11 resurser kunna frigöras för viktiga
re ändamål. 

Unii·ersitetet i Li11kiipi11g menar diiremot att planeringsorgan inte skall 
fullgöra uppgifter som hör ankomma p:1 institutionsstyrclsi;:. Det iir olyck
ligt om planerings- och driftfragor sammanblandas i allför hi!g grad. 131. a. 
iir det av värde att diskussioner om ut veckling av en utbildning i viss m:1n 
kan frikopplas från institutionens förutsiittningar vid en viss tidpunkt och 
att en friare diskussion kan föras. 

5 Den regionala organisationen 

5.1 Re!!ionstyrelsern:is roll 

Departementspromemorian: 

Regionstyrelserna hör även fortS:itt ningsvis kunna spela en viktig roll fiir 
sådan utbildningsplanering diir de regionala utgt1ngspunktcrna sti"ir i eent
rum. I ett längre tidsperspektiv bör överviigas all vidga regionstyrelsernas 
ansvar också utanför högskolan till alt avse olika slag av fortbildning m:h 
vidareutbildning samt yrkesinriktad utbildning ovanför gymnasieskolans 
linjesystem. 

Remissinstanserna: 

Flera remissinstanser anser all fr<°1gan om regionstyrelsernas ansvar 
skall vidgas i ett liingrc perspektiv behöver utredas. SÖ påpekar all endast 
ansvaret för sådana kurser som iir parallellutbildningar till kurser inom 
högskolan och som v[imler sig till samma mf1lgrupper behöver utredas. 
Länsstyrelsernas uppdrag att medverka i planeringen av den yrkesinrikta
de utbildningen i liinen bör hearbetas vidare. anser SÖ. som också pfipekar 
att utbildningshuvudmiinnens stiillningstagande i fråga om de lokala utbild
ningsbehoven måste väga tyngre iin administrativa samordningsvinsler. 

Rcgio11styrcl.1·1·11.fl'ir Uppsal11 ltiigsk1ifrregio11 föreslår att rcgionslyrelser
nas ansvar vidgas till att omfatta all utbildning ovanför den reguljära 
utbildningen i gymnasieskolan. 

I motiveringarna till ett avstyrkande av regionstyrelsernas vidgade an
svar dominerar åsikten att en ökad planeringssamverkan mfiste ske pii 
liinsnivå. Hiigskolan i Kal111ar påpekar t. ex. att liinsstyrelse. liinsarhets
nämnd. liinsskolnämnd. utveeklingsfond och företagarorganisationer utgör 
naturliga samarhetsparter för högskolan. Dessa organ kan bilda plancrings
grupperingar tillsammans med angriinsande län utan att för den skull nya 
formaliserade organ bildas. Promemorians förslag kommer enligt hiigsko
lan i Örehro troligtvis att medföra mer byrfakrati samt ökade kostnader för 
administration. Den regionala samordningen kommer inte att kunna ersät
ta det lokala samrådet. 

Hiigsko/an i Luleå menar att behovet av ett regionalt samordningsorgan 
för främst fortbildning och vidareutbildning och annan yrkesinriktad ut
bildning kan tillfredsställas i andra former. 

lii11.u1_1.,.f'l.H'll i Siiden11a11la11d1· lii11 understryker all regionstyrelserna 
för närvarande saknar personella resurser och sakkunskap att hantera 
utbildningsfrågor utanfiir högskoleomrfidet. Innan definitiv ställning tas i 
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1.knna fri1ga hör enligt Hinsslyrclsen resullalet av lv{i slalliga illgiirder inom 
.uthildningsrlaneringen avvaktas. Del ena iir för-;iiksn:rksamheten med 
sam planering av högre specialkurser i gymnasieskolan och enstaka kurser i 
högskolan i fem liin. del andra iir del tidigare niirnnda regeringsuppdraget 
till liin'>slyrelserna angi'tcndc rlanering av yrkesinriktad ulhildning. 

5.2 Rcgionst~Tclscrnas upp~iftcr 

Depa rte men Is promemorian: 

Regionstyrelsernas planeringsfunktion hiir renodlas s{i all deras ansvars
ornri\de i fiirsla hand kommer all omfatta allmiin uthildningsplanering med 
rcgion;da utg;!ng.spunklcr. forlhildning- och vidareutbildning samt mindre 
permanent uthildning med anknytning till regionens arbetsmarknad. Vi
dare bör regionstyrclwrnas rlaneringsfunklion fiirsliirkas rå hekoslnad av 
s1yrnings-11c h mcdclsfördelningsfun ktionerna. 

Remissi nstanscrna: 

Ell llertal rcmissinslanser tillstyrker en renodling av regionstyrelsernas 
plancringsfunktioncr enligt rromernorians förslag. 

TCO p[1pekar dock all en renodling av planeringsfunktioncn inte får 
innchiira atl uppgifter att friimja ett niira samband mellan forskning och 
grundHiggande högskoleutbildning tlyllas fr{m regionstyrelserna. Enligt 
TCO:s uppl"allning ger den nuvarande ordningen vissa garantier för att en 
utveckling av forskningsanknytningcn sker vid de mindre högskolorna och 
fiir de nya högskoleuthildningarna under skilda huvudmannaskap. Siirskilt 
stor hctydelse torde regionstyrelsernas stöd ha för den kommunala hög-
skoleutbildningen. · 

Rq.:io11styre/.1ema och l.a11dsti11g.1:fi'irh1111det menar att regionstyrelserna 
måste få biittrc besluts- och styrmiijlighctcr. Planeringsorgan som saknar 
styrmedel i form av resurser att fördela eller bcslutsbefogenheter har i 
allmiinhet sv{irt att utöva något reellt inllytande. 

Flera remissinstanser pekar pii regionstyrelsernas stora betydelse vid 
genomförandet av högskolereformen och för de små högskolornas upp
byggnad. Regionstyrehcrna har viktiga uprgiftcr beträffande YTH-plane
ring. forskningsanknytning. planering av överbryggande kurser. distans
kurser. decentraliserade kurser m. m. Liinsstvrelsen i Gotlands liin fram
hflller vikten av all det finns en sam1alspartner med samordnande funktion 
i det stora fältet av utbildningar och utbildningsanordnare i Stockholm. 
Vidare menar liinsstyrclsen att regionstyrelsen dessutom allmiint torde 
vara bättre skickad än de enskilda högskolorna och institutionerna att i ett 
större helhetsperspektiv heakta arbetsmarknadsmiissiga och regionalpoli
tiska synpunkter vid beslut om förläggning av utbildning. UHÄ menar att 
iimbclet inte har nfigon anledning att nu föra fram någol förslag till genom
grirande för~indring av den regionala organisationen. 

Regionstyrelsernas arbetsuppgifter pf1 kort och lång sikt är helt beroende 
av frågan om regionstyrelsernas existens. Mtmga remissinstanscr - 1111i
l'crsitetet i Stockholm, tek11iska /11)gskola11 i Stockholm. karolinska institu
tl'I, 1111il'asit<'f<'f i U11p.wla. hiigskolan i Fa/1111/Borliingc, 1111h•crsire1cr i 

. Lund. hiigskolan i Kalmar. hiigskolan i 1/ii.\)ii. hiigskolan i Luleå, stats
kontoret, RRV. SACOISR. LO. SAF. SFS. l11d11str({iirh1111dct. Landsti11gs
.fi'irh11ndc1. S1·e11ska liikaresiil/skapet samt liinsstyre/sema i Kalmar. Kristi
anstad och Norrhottens liin hävdar att regionstyrelsernas roll bör utredas. 
att regionstyrelsernas arbetsuppgifter helt eller delvis kan läggas över på 
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U H Ä. högskoleenhett:rna och liinsorgan eller att regionstyrelserna kan 
läggas ner. 

Mot bakgrund av de senaste firens budget behandling av anslaget Region
styrelserna för högskolan föresliir U HA att statsmakterna i sam hand med 
prövning av promemorians förslag avviiger regionstyrelsernas arhcl'iupp
gifter mot de resurser som kan stiillas till fiirfogande för pcrsonal och 
utredningsverksamhet. 

5.3 Regionstyrelsernas sammansättning 

Dt:partemcntspromemorian: 

Regionstyrelsernas storlek hör anpassas efter regionernas olika karak
tär. Vidare föreslås ett system med gruppsuppleanter alternativt att supp
leanterna tas bort helt för att därigenom antalet suppleanter skall redu
ceras. 

Remissinstanserna: 

En flexibilitet i regionstyrelsernas storlek tillstyrks av !lera remissin
stanser. Vissa aspekter bör vägas in. enligt rcgio11.1tyrelse11 fi"ir S111ckhol111.1· 
högskvleregion. t. ex. antalet högskolor och ökad representation fi_ir nii
ringslivet. Regionindelningen bt:höver ses över tycker 1111ii·er.1i1ne1 i 
Stockholm. hiigskolan i Jiinkiiping, LO och lii11.1'.1tyrdH'll i Siidemwnla11d.1· 
län. UHÄ anser att Stockholms och Linköpings högskoleregioner bi'1da har 
en struktur där behovet av en regionstyrelses samordningsansvar kan 
ifrågasättas. UHÄ är berett att med hög prioritet utföra ett eventuellt rege
ringsuppdrag om den framtida organisationen av Linköpings högskolere
gion. 

/-liigskolan i Jönköping samt regionstyrelserna .fi"ir Linkiipings och 
/,1111J! Malmii h6gskoleregioner motsiitter sig att regionstyrelsernas storlek 
rnr variera. 

Endast Chalmers tekniska högskola tillstyrk..:r ett system med 
gruppsuppleantt:r eller alternativet att suppleanterna helt tas bort. Lkn 
nuvarande ordningen med personliga suppleanter bör enligt flera remissin
stanser bibehållas för att garantera en bred representation. HeRio11st_,.,.c1_ 
srn _tör Giiteborg.1· hiiRskoleregion anser l. ex. att det iir viisentligt att till 
regionstyrclst:rna knyta si'tdana företriidare för allmiinna intressen som har 
en stark förankring och position i de grupperingar de representerar. Det 
blir då en oundviklig konsekvens att det hlir personer som har rn~111ga andra 
väsentliga uppgifter och all diirmed kollisioner med andra sammantriiden 
inte kan undvikas. Det iir diirför en absolut nödviindighet med ett fullödigt 
suppleantsystem. där varje ledarnot har ett samarbete och informationsut
byte med sin suppleant. De personliga suppleanterna har. enligt TCO. stor 
betydelse för kontinuiteten. 

7 Anslagssystcm och studieorganisation 

7.1.3 VtRilllRS{Jllllkter }i'ir.fi'iriindringar 111· 11111·ura11lle system 

Departt:mentspromemorian: 

Uthildningsutbudet i ämnen. som inte för en rimlig basnrganisation -
nationellt eller vid viss högskolcenhet - garanterad genom linjeuthildning 
miiste planeras nationellt. Under 7.1.5 föreslås att ett hasulhud av utbild
ning i sftdana ämnen bör garanteras av statsmakterna i shrskild form i en 
s. k. "minikrysslista". 
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Remissinstanserna: 

En majoritet av remissinstanscrna tillstyrker rromcmorians förslag. 
Riksplanering och minikrysslista blir enligt 1111i1·c·r.1·i1e11•1 i Uppsala 

ofri\nkomlig for all siikra vissa iimnens ronbestt1nd i tider av ekonomisk 
t1tstramning. Förslagets betydelse i rraktiken beror rå hur ston antal 
kurser, som minikrys'>listan för var:jc enhet kommer all omfalla, menar 
1111il·a.1ill'll'I i. Giitehorg. Syst.:mct med nationell rlanering och minikryss
lista mt1ste omfatta s{1viil universitet som smi'i högskolor r{1rekar hiigsko
loma i lii11/.:.iipi11g, Kris1ic111.1·1ad, S/..:1)1'lle och Ö.1/ff.l'lllld. Det f;'1r inte innc
biira ell direkt förbud för andra hiigskoleenhetcr all överhuvudtaget anord
na sildan utbildning, framhiiller 1111irer.1itete11 i Upri.\'l/la och l.1111cl. hiigs/..:u
la11 i Kar/stad och regio11.1·tyrelsc11 .fiir Giilc'horgs hiigskoll'rcgio11. U nderla
get till minikrysslistan milste utarbetas i samd1d med hög.,knleenheterna, 
menar 1111i1·ersitl'le11 i Li11/.:iipi11g och Umetl. 

SACOISR stryker under att i detta sammanhang hör ueks~1 l"örslag utar
hctas om en koncentration av resurserna för de mindre iimnena. s{i all 
kompetensen kan upprättht11las och goda fnrskningsmiljöcr skaras. 

UJJA skisserar tvi\ olika modeller och föresläratt iimhetsverkct fiir i 
uppdrag att utreda bilda modellerna. jämföra dem med nuvarande ordning 
och avge förslag i nästa ilr.~ anslagsframs1iillning. I nu"le// I urrriittas 
under varje berört sektorsanslag en "krysslista", med angivande av antal 
iirsstudierlaher, över iimnesomriiden, vars fortbes1{111d iir av nationellt 
intresse och inom vilka utbildningen skulle kunna liiggas ner, om inte 
medel ställs till förfogande u1över nuvarande medel för linjeutbildning. 
Uerörda högskoleenheter iir skyldiga all bedriva uthildning inom dessa 
ämnesområden upp till den nivä. som erfordras för tilltriide till forskarut
bildning i motsvarande forskarutbildningsiimnen. I 111oddl 2 urrriittas 
under varje berört sektorsanslag en "krysslista" med angivande av antal 
ärsstudieplatser över sådana forskarutbildningsiimnen innm de förutvaran
de filosofiska fakulteterna. diir enligt en nationell rlanering enheterna 
bedöms böra bedriva forskarutbildning. "Kryss" kan t'lirekomma iiven för 
andra högskoleenheter 0111 dessa har siirskilda fiirutsiitt ningar att meddela 
utbildning.· Oavsett modell iir tlct nödviindigt inför planeringen av en 
"krysslista" att ta stiillning till vilka ekonomiska res11rser som i rramtiden 
kan komma att stiillas till högskolans forfögande. En "krysslistas" ulsccn
de kommer att ha ett niira samband med graden av profilering av högsko
lan. 

Hiigs/.:olorna i Örchro, \/ii.\jii, l\ristia11.1·tad, l\arlst11d llCh S1111d.1·1·1i/// 
lfclrnc).1·111uf. regionstyrelsema f('ir Uppsala och Gii!l'horg.1· /iiig.1/..:olerc
gio11er avstyrker förslagen om nationell planering och rninikry..,slista av 
flera olika skiil. Förslaget bedöms kunna försv;'ira rlaneringsarhetet vid 
enheterna; regionstyrelse och högskoleenhet f;lr inviinta varandras heslm 
och måste samriida före beslut om enstaka kurser. varl"ör budgetprocessen 
försenas: minikrysslistan är onödig d;\ UHA:s ansl;igsfram..,tiillning och 
budgetpropositionen bedöms vara helt tillriick!iga: minikrysslistan kan 
komma att missgynna de mindre högskoleenhetL'rila. 

Departementspromemorian: 

Resurstilldelningen för det angivna basutbudet bi.ir giiras direkt till be
rörda högskoleenheter under det sektorsanslag. som ligger niirmast till
hands (se iiven 7 .1.5 l. 
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Rcmissinstanserna: 

Av de remissinstanser. som yttrat sig om anslagsfrågorna. är en majori
tet för att medel för basutbudet beräknas under bcrörda sektorsanslag. 

Unh·ersitetet i Stockholm framhåller därvid att hela den resurs ur ansla
get för lokala och individuella linjt:r och enstaka kurser (LIE-anslaget) som 
nu avsiitts för utbildning inom dessa ämnen bör öve1föras till sektorsansla
gen. Universitetet understryker med skärpa all universitetet skulle hamna 
i en ännu värre situation än den nuvarande om endast en del av resursen 
för basutbudet förs över till sektorsanslag. Universitetet i Umeil är inne pii 
samma tankegång. M11sik/u"igskola11 i Stockholm understryker vikten av att 
sådana enstaka kurser som bör anordnas varje år tilldelas medel direkt till 
enheten och utan den tidsödande omvägen över regionstyrelsen. 

Delningen av LIE-anslaget bör enligt UHÄ. 11ni1·ersiteten i Götchorg 
och Umeå samt regionstyre/.1·cn för Lund/ Malmö högskoleregion göras p<°1 
ett sådant sätt att det blir klara ansvarslinjer mellan högskoleenheter och 
regionstyrelser. 

l/bgsko/an i Vii.~jö, statskontoret och liinsstyrel.H'n -i Afa/miihus liin 
förordar att de olika förslagen till ändringar i nuvarande principer for 
medelsfördclning till denna typ av grundliiggande högskoleutbildningar 
studeras ytterligare och mer ingående i anslutning till projektet om resurs
användning i högskolan. 

Ett genomförande av en anslagsuppdelning kommer att kräva ett omfat
tande planeringsarbete. påpekar UHÄ som avstyrker en start av ett sådant 
om en omläggning inte kan tillgodose en huvuddel av följande syften: 
•sammanhängande utbildning, som vänder sig till ungdomsstuderande. 

bör planeras nationellt vad gäller lokalisering, dimensionering och finan
siering, 

• regionstyrelsens roll som regionalt planeringsorgan bör renodlas enligt 
förslag i kapitel 5, 

• möjligheter till meningsskiljaktigheter och konnikter i medelsfordcl
ningsfrågor mellan regionstyrelser och högskoleenheter hör undanröjas. 

• mcdelsfördclning och anslagsredovisning bör förenklas . 
• garantier mas te skapas för att inte "små ämnen .. liiggs ned oplanerat. 

Bland övriga motiv till avstyrkande kan niimnas t1sikterna att en anslags
uppdclning enligt förslaget medför risk för ökad byråkratisering och sned
het i medelsfördelningen och att samma effekt kan uppnås med enklare 
medel t. ex. anvisningar i regleringshrev, tillsättning av ledigblivna ordina
rie lärartjänster, intentioner i propositioner och utskottsbctiinkanden. Så
dana synpunkter anförs av bl. a. hiig.1kolorna i Örehro och Karlstad samt 
regionstyre/sen fi_"ir Umeå hiigskoleregion. 

1CO menar att en smidigare väg att pä central nivå definiera de berörda 
limncna och avdela c1forderliga medel lir att ge regionstyrelscrna liimpliga 
anvisningar om medelsfördelningen för iindamillet inom ramen för nuva
rande anslag. Denna metod inneblir all en bättre helhctsbedömning av 
situationen för resp. ämne vid den enskilda högskolan kan göras iin om 
beslutet fattas centralt. 

7.1.4 Be/w1· m· jlerärig .rnmmanhiingande 11thildni11g som inte mot.1Tt1r11.1· 
m• 11111·arande /injeuthud 

Departementspromemorian: 

En ny allmän utbildningslinje föreslås för att möta behovet av llcr:'\rig 
sammanhängande humanistisk utbildning. 
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Remissinstanserna: 

Förslaget tillstyrks av 1111ii'tT1ite11 i Upprnlu. U11/.;.ijpi11g och L1111d. hiig
skulomu i (;iide/Sa11dl'i/..l'11, Vii.1:jii, Bortl.1·, Karlstad samt SAF. SFS och 
SACOISR. En s{idan allmiin utbildningslinje skulle ge en betydligt mer 
sammanhiingande struklllr {it utbildningen inom sektorn l"lir kultur- och 
informationsyrken, menar h1igskola11 i \'ii.\jii. UHA har bifogat ett prelimi
niirt förslag till utformning av linjen och har för avsik1 att remissbehandla 
fiirslagd under hiisten I WÖ. U HA bedömer att det finn~ förutS:ittningar för 
fortsa!ta diskussioner om att inriitta en linje med i huvudsak den ski.sserade 
uppliiggningen budgeti'tret 1985/86. Enligt preliminiir beriikning ilterkom
mer U HÄ i anslagsframstiillning för nämnda budget;tr med förslag till 
dimensionering. kostnadsberiikning m. m. 

I fog.1k11/om11 i Orehro rn:h Kri.1tiu11stud, rl'gion.1tyrd1ema .fi"ir Stock
lw/111.1 och L1111d/J\.l1il111ii hiigsk11ll'l"cgi11111•r tar inte stiillning fi.ir eller emot 
förslaget till humanistlinje utan avvaktar ett· ktinkret rörshtg av U HÄ. 

Förslaget avstyrks helt av hiigskolun i F11/1111/Bor/ii11g<', 1111i1·asitetl't i 
Umeä, regi1111styre/.1·1•mu .fi"jr Uppsu/u m:h U111n/ hiii.:skoll'rl'gi11111'/" samt 
"/CO. U11il'er.1·i1etet i Umi·tl tror inte att en s:'idan uthildningslinje skulle ha 
någon större attraktionskraft och regi1111styrdse11 .fi"ir Umeå Jiijgsko/ere
gion menar att hunwnistlinjen inte moriveras av arbetsmarknadens behov. 
TCO kommer till slutsatsen att ett stort antal studerande läser enstaka 
kurser inom det humanistiska omrildet sannolikt mera iir ett uttryck för 
konkurrensen om platser p~l linjer iin för behovet av en siirskild humanist
linje. De behov som linns att rekrytera forskare inom humanistiska iimnen 
eller tillgodose andra yrkesutbildningsbehov motsvaras enligt TCO av 
friimst kulturvetarlinjen, ämneslärarlinjen och en utökning av antalet indi
viduella linjer. Ett återinförande av fil.kand.e.xamen betraktas av ltiigsko
/an i Fu/11n!Borlii11ge, 1111ii·ersitel<'I i U1111'å och SAF som ett biittrc alterna
tiv. Behovet av humanistisk iimnesutbildning i form av enstaka kurser 
kommer att kvarstå bl. a. för fortbildning och vidareutbildning niir en 
humanistlinje införs, pilpekar hiigsko/1111 i Kristiu11st11d och regio11.1tvrdH'll 
.f i'ir Lund/ Al u/111ii /u"jgskolerl'gion. 

Departementspromemorian: 

Andra behov av tlcd1rig utbildning bör i ökad utstriickning tillgodoses 
genom individuella linjer. lnriittandct av individuella linjer blir förenklas 
t. ex. genom införande av kurspaket. 

Remissinstanserna: 

Flera remissinstanser tillstyrker förslaget att förenkla inriittandet av 
individuella linjer och ge denna studieform större reell betydelse. 

Några avstyrker förslaget och finner att promemorian underskattat svå
righeterna att administrera individuella linjer. Region.,trrelsen ji"ir U111eil 
hiigskoleregion föreslår att frilgan överviigs ytterligare. 

7.1.5 Formcr.fi"ir styrning m· 11atio11el/1 planerat ha.rntlmd m· kurser i l'is.w 
ii 11111 <'Il 

Departementspromemorian: 

Individuella linjer bör i huvudsak finansieras fr;'ln sL'ktor.~anslagcn. Me
del för lokala linjer och för kurser för fortbildning och vidareutbildning 
m. m. föresl{is alltjiimt böra anvisas till och fördelas av regionstyrelserna. 
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Remissinstanscrna: 

Förslaget angående medel för individuella linjer kommenteras och till
styrks av 11nii·er.1·itetet i Stockholm. hög~kolan i Jö11kiipi11g och regionsty
rdsl'/1 fi"jr Lund/ Malmii hiigskoleregion. 

Regionstyrelsernas mera begränsade roll vid fördelning av incdel till
stvrks av dra11wtiska institutet. högskolan i Eskilstunal\liistcräs. 1111i1·ersi
t<!iet i Li11kiipi11g. ltiJg.1kola11 i Borås och LO. Regionstyrelserna bör i rimlig 
omfattning fördela medlen på högskoleenheter i proportion till folkmäng
den i resp. högskoleområde. tycker hiigskolan i Eskilstuna/Viisterås. 

Medel för lokala linjer bör istället beräknas under sektorsanslagen. 
föreslår 1111ii·crsitetet i Upprnla. hiigsknlorna i Örchro och Östcrs1111d samt 
dan.1-/11.i).{.1k11la11 och SFS. 

l/iig.1·k11la11 i Skii1·de föreslår att varje högskola bör tilldelas medel mot
svarande en basnivå i fråga om utbildningar i form av fortbildning och 
vidareutbildning. 

Vidare framhåller rcgio11styrcl.ff11 .fi"ir L1111d/Malmö hiigskoleregion och 
lii11sstyrelse11 i Afalmiihus lii11 att anslagsuppdelningcn inte får medföra att 
möjligheterna att utnyttja ämneskurser för fortbildning och vidareutbild
ning eller som distansutbildning eller decentraliserade kurser försvåras. En 
tillräcklig flexibilitet inom anslagssystemct bör eftersträvas för att kunna 
möta uppkomna förändringar av utbildningsbehovet på arbetsmarknaden. 

Helt emot regionstyrelsens begränsade roll vad beträffar medelsfördel
ning är hiigskolorna i Kristianstad och S1111dsrnll/Hiirniisa11d, TCO och 
lii11sstyrelsc11 i \liirmlands liin. TCO ser det som särskilt angeläget att 
regionstyrelserna fördelar medel för enstaka kurser, lokala linjer och 
forskningsanknytning inklusive medel för överbryggande kurser. Inte 
minst utvecklingen av utbudet av enstaka kurser i den riktning som TCO 
anser vara önskvärd torde främjas av en sådan ordning. 

7.2 Lokala linjer 

Departementspromemorian: 

Förslag om lokala linjers ställning i fortvarighetstillstånd bör avges se
nast fem år efter resp. linjes inrättande. Alternativen skall därvid vara 
inrättande som eller inordnande i allmän utbildningslinje, bevarande som 
lokal linje - då med utpräglad anknytning till ett regionalt eller lokalt 
avgränsat utbildningsbchov - eller nedläggning. 

Rcmissinstanserna: 
En majoritet av de rcm1ss111stanser som behandlat frågan tillstyrker 

promemorians förslag om en prövning av lokala linjers ställning. Många är 
tveksamma till en femårsgriins. 

UHÄ finner att förslaget har fått en rigid utformning men stöder princi
. perna bakom förslaget. 

För en längre tidsperiod än fem år, uttalar sig högskolorna i Växjö, 
Borås, Kristianstad och S1111dsl'(J/l//liirniisa11d, regionstyrelse;·11a för Gö
tehorgs och Ume<I högskoleregioner som menar att erfarenheterna från 
arbetsmarknaden och en tillförlitlig utvärdering av linjen inte är klara så 
tidigt. Unh·ersitetet i Lund föreslår prövning efter varierande tidsperioder 
och hiigskolan i Kalmar föreslår en förändring så snart som möjligt till 
allmänna utbildningslinjer då de lokala linjerna vunnit stadga och struktur 
och visat sig fylla ett permanent behov. 
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Universitetet i Linköping menar att en viss nationell samordning vore 
angelägen redan i inrättandcfascn av en lokal linje bl. a. av kvalitetsskäl. 
Det visar sig svårt att rationalisera och koncentrera en utbildning till ett 
fåtal högskolor om den vuxit fram vid många. Mot denna bakgrund är det 
viktigt att överväganden inte bara sker linjevis utan att de samordnas med 
överväganden om profilering av de enskilda högskoleenheterna. 

För ett avstyrkande av promemorians förslag uttalar sig högskolorna i 
Örebro, Viixjö och Kristianstad, regionstyrelserna .ftJr Stockholms, Upp
sala, Lund/Malmö och Umcä hiigskoleregioner samt TCO. De lokala 
linjernas inrättande och fortbestånd är en lokal och regional angelägenhet 
menar dessa remissinstanser och det finns inte någon vägande anledning 
att nu centralisera beslut i dessa frågor. Vidare upplevs tidsgränserna som 
alltför fixerade och snäva. Promemorians villkor för att en lokal linje skall 
få fortsätta att vara lokal kritiseras också som för snäva. En generell regel 
tjänar inte något egentligt syfte utan medför endast onödig administration. 
påpekar högskolan i Örebro och TCO. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 


