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SOU 1994:15.

Statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Med stöd regeringens bemyndigande den 22 december 1993 till-av
kallade chefen för Utbildningsdepartementet dag direktören vidsamma
Riksbankens jubileumsfond Dan Brändström särskild utredare medsom
uppdrag årsuppföljning 1993 universitets-göra och högskole-att en av
reform dir 1993:143; återgesU 1994:01. Direktiven bilaga till1som
detta betänkande. Utredningen har antagit RUT -93.namnet

Byråchefen Ewa Ställdal förordnades den februari1 1994 att vara
sekreterare DepartementsrådetRUT -93. Hans Strandell och direk-

Sonja Dahl har sedantören november 1994 såsomvarit förordnade att
sakkunnig respektive biträda utredningen.expert

Genom beslut den 27 oktober 1994 regeringen RUT -93 till-gav
läggsdirektiv bl uppgifter och struktur föröver de centralaatt a se myn-
digheterna inom den högre områdeutbildningens dir 1994: 126. Samma
dag tillkallades generaldirektören Erland Ringborg sakkunnig.som

återgesTilläggsdirektiven bilaga till detta betänkande.2som
Utredningen har i den frågannämnda haft överläggningar mednyss

Högskoleförbundet med berörda myndigheternärmast och organi-samt
sationer.

fårUtredningen härmed överlämna delbetänkandet SOU 1994:153
Ett högskoleverk. arbetetI med betänkandet har förutom under-nytt
tecknade deltagit Strandell.

Stockholm i januari 1995

Dan Brändström

Erland Ringborg

fl 15-0118
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1 Utgångspunkter

1 1 Bakgrund.

någraRedan veckor efter maktskiftet hösten 1991 presenterade Utbild-
ningsdepartementet förslag reformering den centrala högskole-om en av
administrationen. En huvudpunkt i förslaget avsåg nedläggning Uni-av

UHÃ.versitets- och högskoleämbetet Förutsättningarna sådanför en
reform både sakligt och psykologiskt. Under gång-denvar gynnsamma,

mandatperioden hade riksdagsbeslut ryckt undanna grundvalama för två
UHÃ:s huvuduppgifter. Ordningen med centrala utbildningsplanerav

hade avskaffats, och planeringsordning hade införts, innebaren attsom
högskolornas anslagsframställningar skulle direkt till Utbildnings-
departementet någon prövning på verksnivån.utan Till detta kom
UHÃ:s svårigheter hävda sig i dialogenatt med departementet, som
hade bidragit inte bara till försvaga verket internt ocksåatt tillutan att
undergräva dess bådeposition inom och högskolan.utom

Det reformpaket presenterades byggde på två vårenligt meningsom
riktiga grundtankar: Dels markerades del de kvarvarandeatt en av
verksuppgiftema avsåg service till högskolorna, och regeringen villeatt
skapa organisation anpassad till detta. Dels betonadesen som var att en
nationell utvärdering högskolornas verksamhet måste nyckel-av vara en
funktion i det decentraliserade Problemet ochsystemet.nya, ärvar - -

alla UHÃ,de uppgifter, hadeatt fullgjorts inte lät sig enkeltsom av
inordnas någonderai service- och utvärderingsfålloma. Dessutomav
eftersträvade departementet dengöra servicemyndigheten såatt litetnya
myndighetslik möjligt och samtidigt begränsa den utvärde-som att nya
ringsmyndighetens uppgifter och storlek. Det hela ledde till organi-en
sation, inte har visat sig särskilt kraftfull.som

Fem myndigheter berörs direkt våra direktiv: Kanslersämbetet,av
Rådet för forskning universitet och högskolor, Rådet för grundläg-om
gande högskoleutbildning, Verket för högskoleservice VHS samt
Överklagandenämnden för högskolan. En sjätte, Avskiljandenämnden för
högskolan, berörs indirekt den kanslimässigt replierar påattgenom
Överklagandenämnden. I bilaga 3 redovisas de delar de fem först-av

T2 15-0108
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ändamål ochderasbehandlarinstruktionermyndigheternasnämnda som
verksamhet,myndigheternasöversikt över4bilagauppgifter. I enges

budgetåret 199394.organisationochresurser

Problembilden1.2

sambandSaknade

genomfördes denuppgifter,olikaföruppdelningDen ansvaret somav
i förstaförfördelarvissainneburitsäkerhetallmedharjuli 1992,1

sinakunnatochmyndigheterna,mindre anpassadehand envarsom
vårenligtsamtidigt äruppgift. Menavgränsadesinefterarbetsformer

ifråga-måstesådan, denavseendeni vissa attarbetsfördelningenmening
sättas.

uppföljningförexemplet äriögonenfallande ansvaretattDet mest
utvärderingsupp-KanslersämbetetsfrånskiltVHS,liggerstatistikoch

kravandraställerutvärderingenförståelse tanken,för attVi hargift.
värdesystem änvetenskapssamhälletsiförankring meraenochinsikter

uppdelningdenviMendata. attinsamlingbyråkratisk menarav
ochuppföljningiinriktadkvalitativtoch ansatskvantitativtmellan enen

bidrarintebäddar för,organisationennuvarandedenutvärdering, som
verksamhet.högskolanshelhetsbildtill att avenge

förinsatserKanslersämbetetsmellanparallellerockså klaraVi ser
grundläggan-Rådet förutförsarbetedetochkvalitetsutveckling avsom
och detVHSKanslersämbetetSåväl nyss-högskoleutbildning. somde

intematio-följa dengällerdetuppgifter attnärvidarerådet harnämnda
internationellfrämjaområde ochhögskolansinomutvecklingennella

harhögskolorochÄven universitetforskningRådet för enrörlighet. om
uppbyggnadlångsiktigadenochkontaktyta,internationell avbred

räds regi, hari dettabedrivshögskolan,kringochkunskaper somom
utveckling.ochutvärderingbådetillkopplingar

departementettillKoncentration

påprägelmåste sinhögskolepolitik sättadynamiskgivetDet är att en
medsamband över-iminstintearbete,departementetsansvarigadet

måsteSjälvfalletochorganisation styrsystem.ett nyttgången till en ny
sitt depar-inomutnyttjakunnadepartementsledningockså varje resurser

ställningstaganden. Menochåtgärderförunderlagframför att tatement
ochutredningarallaåren nästanområde deharhögskolans senasteinom
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allt arbete med fram underlag för åtgärderpolitiskaatt och beslutta
bedrivits inom Utbildningsdepartementets Också arbetet for-närram.
mellt haft kommittéform har det reellt varit integrerat i departementets
löpande verksamhet. Vidare har medel för rad olika särskilda ända-en
mål fördelats till högskolorna i former inneburit beslutävenattsom av

Ävenrelativt detaljerad karaktär fattats den nivån.politiska i andra
avseenden har departementet blivit operativt. Ett exempel detärmera
omfattande och komplicerade beräkningsarbete, det resurstill-som nya
delningssystemet förutsätter och i måstedag fullgöras i departemen-som
tet.

Internationellt det ingalundaär ovanligt ministerier, dåsett att som
helt storlekär normaltän svenskt departement, harettav en annan

omfattande beslutsbefogenheter och verkställighetsuppifter. Utvecklingen
inom högskoleområdet strider emellertid svensk förvaltnings-mot en
tradition, vi småvärde: relativt departement,stortsom anser vara av

bara hanterar den direkt politiska berednings- och beslutsprocessen,som
friståendeoch centrala ämbetsverk, både fram underlag tilltarsom

departementen och medverkar i genomförandet åtgärder initieratsav som
politiskt. Denna tradition kan ifrågasättas,naturligtvis det vansk-ärmen
ligt skedde 1992 för högskolans delatt den förövergesom en- -
sektor isolerat.

Den koncentration till departementet, blivit följden, försämrarsom
vårenligt mening förutsättningarna för och allsidig diskussionöppenen

kring olika alternativ och minskar den politiska ledningens faktiska
handlingsfrihet. Samtidigt ökar den risken för frågorolika blir elleratt -
upplevs politiserade i berednings- eller verkställighetsskede,ettsom -

det frågainte börnär bedömningar politisk karaktär.vara om av

påTomrum verksnivå

Mycket underlagen för politiska beslut i det svenskatasav systemet
fram i samverkan mellan ämbetsverk eller andra expertmyndigheter. För

varje sektor finns central myndighet kansnart företrädasagt sitten som
område sådanti samspel och ocksåofta har allmäntett ettsom ansvar
för bedömningar för sektornsgöra räkningatt utvecklingen iav om-
världen och i samhället i Detta slag kompetenscentrum påstort. av
central myndighetsnivå saknas i dag för högskolans del, vilket enligt vår
mening påverkatnegativt möjligheterna hävda högskolans intressenatt
i det tvärsektoriella spelet inom statsförvaltningen. Ett näraliggande
exempel detta de brister i kopplingenär mellan gymnasieskola och
högskola, vi i Pådag kan konstatera. den nivånpolitiska harsom man
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beslut, ocholikakonsekvenserna sinasamlademäktat deinte avse
intetillräcklig tyngdnågon för högskolanverksnivån företrädarehar av

funnits.

Dubbla budskap

möjligheterför dessharmyndighetställning gränserVHS attsattsom
högskolor-förtroendeomfattad medserviceorganisationutveckla aven

bestående hög-tanken styrelseväckteverksledningenNär avenna.
sådandärfördepartementet,avvisades dettaskoleföreträdare, att enav

kunder-på inflytande förregeringensförenlig medordning inte synvar
begränsaeftersträvade departementetSamtidigtverksstyrelser. attna i

låtainteambitionExempelvis detmyndighetsuppgifter. attVHS envar
ändamålen förnågra högskolorna,medel till närfördela ävenverket

hade.uppgifter VHSanknöt tillmedlen som
förslagochseptember 1994lämnade iVHSförstudie,Den varssom

anslags-svårigheterna förenabilaga illustrerarisammanfattas att en
servicefunk-uppdragsfinansieradochmyndighetsfunktionfinansierad en

sådan organi-inomSpänningamaorganisation.ochtion i ensammaen
kunnalidande inteblirbåda funktionernaoch attblir försation stora, av

på villkor.sinautvecklas
ledninguniversitetskanslemsunderutvärderingsekretariatet förNär

utvärderingsuppgiftenbenämningenframgickstodinrättades, avsom --
Samti-Kanslersämbetet.tillbenämningenändradesårEtti fokus. senare

högskoleutbildning-främjaockså uppgiftenmyndighetenfickdigt att
ursprungligadeniglidningdennaVikvalitet. att synenanserens

fått förkonsekvenser dendeochfunktionutvärderingsmyndighetens -
använda sinaochsin verksamhetplanering sätt attKanslersämbetets av

roll inomämbetetsosäkerhetskapatillbidragithar att omresurser -
högskolesystemet.

bedömningarSammanfattande1.3

huvudfrågor:inrymmerVårt uppdrag tre
högskoleområdet huvudskall överuppgifter inom tagetVilka an-

myndighetpå centralkomma
verksnivåntillfrån departements-förasuppgifter överKan

organiserasmyndighetsuppgiftemaskallHur
viordningen,nuvarandei denolägenheterdebakgrundMot somav

frågorna.deprincipiellaföljandevi tresammanfattat, svarger
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Fråga 1

fårOrdningen med statlig servicemyndighet kanskeett,en somses
övergångsskede vårnödvändigt, till den ordning enligt meningsom nu

dåhögskolorna själva ibör förverkligas: och tillämpligaatt avser-
också fårdelar de icke statliga högskolorna och deras huvudmän -

bedöma behovet central service till sin verksamhet och förtaav ansvar
administrera organisationfinansiera och den kanupprätta,att som

behövas för tillgodose detta behov.att
högskoleområdetskall centrala myndighetsuppgifterVad som vara

måste vår riksdagenligt uppfattning bestämmas vad och regeringav -
utifrån principerna för styrning högskolesystemet defi-de gällande av -

då frågablir antingennierar Det uppgifter,nationella intressen. omsom
eller intressen hos statsmakterna eller andrabehovmotsom svarar

ocksåcentrala aktörer, eller uppgifter, grundas statsmakternaattsom
eller enskilda individers behov,har för allmänhetensett attansvar

utgångspunktintressen eller rättigheter blir tillgodosedda. Med denna ser
myndighetsfunktioner:vi fyra slag av

ansvariga med för bedömningar ochförse de politiskt underlagatt
förverkligandet politiskt beslutadeoch medverka ibeslut att av

åtgärder,anordningar eller
och samarbete med företrädare förföreträda högskolan i kontakteratt

nivå,på icke-politisknationell,andra sektorer
områdenenskilda individer inombetjäna allmänheten ochatt som

eller samordningförutsätter nationell överblick samt
förhållande högskolesyste-inom och i till4. enskildasvärna rättatt om

met.
vad myndighetsuppgifter blirserviceuppgifter ochVad ärär somsom

målgruppen.vårt beroende vilka denmed primärautgörsynsätt av som
såledeshögskolorna betraktar viförAllt i första hand görs somsom

någon också nationelltdet i meningservice till dessa, äräven avom
till enskilda. analogidet gäller service Iintresse, därför ytterstt attex

alltför central myndighet i förstahärmed vi uppgifter somenser som
beslutsfattare eller andra nationella aktörer,hand riktat till politiskaär

också mångaenskilda, högskolorna itill allmänheten eller till även om
Vissa uppgifter kankunna dra detfall kommer görs.nyttaatt av som

Beträffande andra uppgifter blir dettill endera kategorin.lätt hänföras
eller perspektivetperspektivet nationellt intresseavvägning,en om

högskoleservice skall väga tyngst.
flera nationella uppgifter, uppdragförstudie pekasI VHS som

fullgöras för högskolornaskulle kunnaoch ersättning ettmot av gemen-
påsådan avvaktanutveckling fullt möjlig. lVi attsamt anser enorgan.
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samverkansorganisation för högskolorna byggs och stabiliserasen upp
vill vi emellertid inte aktualisera ordning detta slag. Till börjanen av en

således vår uppfattningbör enligt samtliga uppgifter, definierassom som
också utförasnationella intressen, central myndighet.av en

Fråga 2

fråga förhållandetiDet viktigaste mellan departement ochgöraatt om
vår verksnivåmening skapa organisationverk enligtär att en som

förkan utföra utredningar, analyser och arbete underlag denannat som
medverka ipolitiska berednings- och beslutsprocessen, kansom upp-

ocksåföljningen politiska beslut och vid behov kan försom svaraav
På så kan Utbildningsdepartementets rollsamordningsuppgifter. sätt

politiska beslut.till beredning och verkställanderenodlas att avavse
vår ocksåmening fördel samtliga statliga hög-Det enligtär en om

verksnivånförhållandei till respektive denskolor har ställningsamma
frågannivån. Sveriges Lantbruksuniversi-politiska Vi därförtar upp om

inom högskolesystemet.ställningtets

Fråga 3

våra inriktas skapaarbetet skallI direktiv sägs attatt samman-en
härhållen Vi vill stryka under detcentral högskolemyndighet. äratt

det gällerfråga administrativ rationalisering. Vad äränom mera en
högskolefrågor,vår skapa förenligt uppfattning att ett expertorgan som

fdepartementet och kan fylla detkan avlasta ut vacuum som nsom
andra sektorer,högskolesektoms samspel medfinns det gäller delsnär

intressen inom ochallmänhetens och enskildasdels tillvaratagande av
förhållande högskolesystemet.i till

byggas dagensmåste central myndighetSamtidigt givetvis en ny
återupprätta allsmäktigsiginte talvillkor. Det är att envareom

UHÃ.överprövande Detnationellt planerande ochkansler eller ärett
något ansvarsfördelningrubba deni avseendeinte heller tal attom

skapats deoch högskolorna,mellan statsmakterna senastesom genom
innehållutbildningensårens frihet det gällerrefonner. Högskolomas när

och använd-olika utbildningarorganisation, dimensioneringenoch av
utgångspunkt vårtförtillgängliga har varit givenningen resurser enav

planeringsord-för resurstilldelning ochdetarbete liksom systemetnya-
budgetdialog direkt med departementet.förningen, där högskolorna en

enligt intentionernafungeraskall kunnaMen för det styrsystemetatt nya
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in-stöd och bättrevår starkaremeningenligtregeringenbehöver ett
dagensocksåverksnivån. övertygade ävenVi är attstrument om

förabetjäntahögskolorsjälvständiga attär utanett organ somavmera -
intres-högskolesektomsföreträdafrämja ochtalan kanhögskolornas -

nationella planet.detsen
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2 påUppgifter nivåcentral

utgångspunkterMed de vi redovisat i gårkapitel 1 igenomsom nu
de uppgifter beträffande högskolan i dag våreller enligtärsom me--
ning bör på nivåaktuella central under Utbildningsdepartementet.vara -
Först diskuterar vilka dagens VHS-uppgifter börav som ses som
service till högskolorna alltsåoch inte bör ankomma någon myndig-
het. Därefter diskuterar de centrala myndighetsuppgiftema och delen
frågor i anslutning till dem.

2.1 Serviceuppgifter: antagning m.m.

Fyra VHS verksamhet finansieras i fråndag med medelgrenar av
högskolor och fullgörs uppdrag dessa, nämligen antagning,av upp-
handling, juridisk service service frågai ADB och admini-samt om
strativ utveckling. I VHS förstudie förordas det i fortsättningen skallatt
ankomma högskolorna själva bedöma behovet ochatt taav ansvar
för områden.centrala insatser inom dessa

detNär gäller juridik-, ADB- och AU-servicen inga problemser
i sammanhanget. Vad beträffar upphandling har vi upphand-noterat att
lingsenheten inom liksom föregångareVHS sin Utrustningsnämnden-
för universitet och högskolor har ocksåuppdrag utanför högskolan och-

farhågor har framförts för försvårasdetta skulle vidatt ändradatt en
organisation. VHS träffar initiativ bl.a. förramavtaleget avrop ca-
30 Mångastycken olika produkter. avtalen gäller för hela stats-av-
förvaltningen. utgår vårVi frånemellertid för del den kompetensatt
inom upphandlingsområdet, kan komma föras tillöverattsom en ny
organisation i högskoleregi, i fortsättningen skalläven kunna utnyttjas
också för frånuppdrag andra sektorer. Möjligheterna fortsätt-ävenatt
ningsvis teckna ramavtal för hela statsförvaltningen bör uppmärksammas
i det fortsatta arbetet med ändrad organisation.en

såNär det gäller antagningen någotbilden komplicerad.är Varjemer
högskola har i dag fulladet för antagning till sina utbildningar,ansvaret
inom de högskolelagen och högskoleförordningen Be-ramar som ger.
hörighetskraven och urvalskriterierna årenhar de blivit betydligtsenaste

T3 15-0108
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mellan olikabåde utbildningar ochmellan olikadifferentierade,mera
områdenrått vissaenighet inomsamtidigtharhögskolor. Det attom

principantagning isamordnad sättmedfortsätta somsammaen
högskolorna har slutitbestämmelser, ochi centralaföreskrevstidigare

anledningsådan Dock finns detordning.VHSmedavtal att antaom en
utbildningenantagningen tillsträvandenhögskolors närmaolika attatt

studieorganisatio-och denbetygssystemetmed deti förening nyanya-
och urvalsför-båda meritvärderings-gymnasieskolan, göri ettsomnen

försvårare minska intressetkommertraditionellt slagfarande attav
samordning.en

nationellbehovettilläggsdirektiv markerasutredningensl en enav
överblickbar för dentill högskolan,fråga tillträde ärordning i somom

detta irättssäkerhet. Vikravetoch tillgodoserenskilde attanser
föri reglernaåstadkommas förändringarmåstehandförsta genom

återkommer iUtredningenmeritvärdering.behörighet och annat sam-
högskoleförordningen i dettaförändringar ifrågantillmanhang om

syfte.
regeringenvi bedömningenantagningenBeträffande gör att aven

studieor-regleringökadförutsätterantagningcentralföreskriven aven
avseende,bestämmelser i dettacentralafrågor. endaDeganisatoriska

högskolornaexamensordningen. Denii dag, finns storsom existerar ger
utbildningen förorganisationeninnehållet ochigällerdetfrihet när av

centraltförmeningsfull grundinteoch denexamina, attolika enger
utgår från nationellt intressedetsökaltemativ. Vi ärfastställa ettatt

utbildning. Visinorganiserahögskolornafördenna frihetbevara attatt
centralåterinföra föreskrifteruteslutetdärfördet att an-om enanser

tagning.
tvåhandfrån synpunkt i förstanationelldetvår mening finnsEnligt

enskildesdenunderlättarDenantagning:samordnadskäl för en
ansök-helhethögskolesystemetmedkommunikation attgenomsom
ställe.inlämnasutbildningar kanochhögskolortill olika ettningar

följan-däravdubbelantagningar medundvikamöjligtdetDen gör att
utbild-och sökt flerahardembåde högskolornaproblem förde som

ningar.
utnyttja sinintresserimligenhögskolan harenskilda attDen ett av

hög-anledningdärförfinnsfullt Detutbildningskapacitet att atttrout.
efter-inomclearingorganiseraviljakommerskolorna att meraen

kommunikationenskildasutbildningsområden. Vad beträffartraktade
samladvår första handmening ienligtbehövshögskolesystemetmed en

presumti-utbildningsutbudet,informationlättillgängligoch som gerom
högskolor.ochutbildningarjämföra olikaförunderlagstudenter attva

individualiseraönskarhögskolor,vi konstateratharövrigtI att som
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antagningen och den efter sökt utbildning och högskola, inte äranpassa
någonintresserade samordning ansökningsproceduren.av ens av

Sammanfattningsvis bedömer samordningsinsatser frågaiatt om
antagning i första hand bör högskoleangelägenhet och alltsåses som en
inte uppgift för den centrala myndigheten. måndenI statsmak-vara en

det angeläget tillgodose de nationella intressenterna attanser nyss
får det ske uppdrag till högskolorna, fårsedanantytt, finnagenom som

lösningar inom för den samverkansorganisation, vi förut-ramen som
stånd.kommer till Utredningensätter kommer frågadennaövervägaatt

i sitt arbete med förslagnärmare till ändringar i tillträdesreglema.
Vad innebär ingalunda den myndigheten inte måstesagt attnu nya

tillträdesfrågorna.sig Viägna har viktennämnt nationellnyss av
information utbildningsutbudet, återkommeroch till det under 2.8.om
Under 2.2 kommer till den centrala myndighetens uppföljnings- och

måsteutvärderingsroll, innefatta bl behörighets- och urvalsregler-som a
tillämpning. Beroende vad de fortsatta övervägandena till-nas om

trädesreglema ocksåleder till kan det bli aktuellt med andra uppgifter
inom områdedetta för den myndigheten. Slutligen vi detnya anser
självklart det myndighetsuppgift för detär särskildaatt atten svara
nationella urvalsinstrument, högskoleprovet Vi förordar alltsåutgör.som

den myndigheten fråndenna uppgift VHS.övertaratt nya

2.2 Uppföljning och utvärdering

fortlöpandeEn uppföljning högskolornas verksamhet, resursanvänd-av
ning och resultat liksom systematisk utvärdering studier ochen genom
granskningar olika forskningsområden,utbildnings- och problem ellerav
högskolor åtgärderoundgängliga underlag för och utvecklingsin-är som

både nationellt vidoch högskolorna. Uppföljningen läggersatser en
grund för fördjupningar inom utvärderingens ram.

Vi påhar redan pekat det olyckliga i den åtskillnadenorganisatoriska
mellan VHS uppföljning och Kanslersämbetets utvärdering. Den förra
har hittills haft renodlat kvantitativ inriktning, den renodlaten senare en
kvalitativ. åDetta torde ha sin bakgrund i sidan datainsamling,att ena
å andra sidan vetenskapligt förankrad utvärdering ställer skilda krav
kompetens och måstearbetssätt. Dessa krav våremellertid enligt be-
stämda mening kunna tillgodoses inom för och centra-ramen en samma
la myndighet. I den myndigheten bör inte bara uppföljningen ochnya

ocksåutvärderingen länkas de kvantitativa och de kvalita-utansamman
tiva perspektiven i uppföljning och utvärdering integreras med varandra,
så helhetsbild högskolan och dess verksamhet kanatt presenteras.en av
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fårallmänhet och högskolor snabbtviktigt statsmakter,Det är att
ekonomidata studenter, studieresultat,tillgång till grundläggande om

tillgodose.något uppföljningsprogram syftar till MenVHS attetc, som
högskolornas verksamhetvår lika viktigtenligt uppfattningdet är att

sådant bild hur dendetochallsidigtföljs sätt attett en avgerupp
mål,förhållande politiskt givnatill olikautnyttjas ilokala friheten

nationel-nämnda tillämpningenoch riktlinjer. Denregler avnyssramar,
jämställdheten.här exempel. Etttillträdesreglerla är annatett avser

jämställdhetspoli-redovisa deskall alla utredaresärskilda direktivEnligt
peka de möjligheterförslag. Vi vill härsinatiska konsekvenserna av

högskolorna,i avseende vidbevaka utvecklingen dettaatt en merasom
här inledningsvismyndigheten böruppföljningaktiv Den nyager.

högreför jämställdhet isamråda U l992:Emed Arbetsgruppen ut-
JÄST-gruppen.koch forskning, denbildning s

utbildningensväsentligtsjälvklartfråga utvärdering detI är attom
i intematio-granskas och bedömskvalitetforskningens allmännaoch ett

nuvarandetill dennågot betonades i förarbetenanellt perspektiv, som
utvärderingsin-för Kanslersämbetetstill grundoch legatordningen som

utvärderingenvår väsentligtmening likaenligtMen det är attsatser.
förhållanden inom hög-strukturellaockså ocholika processeravser
arbetsliv.samhälle ochsamspel medoch i dessskolan

uppföljningimyndigheten sinalltså denstryka underVi vill att nya
ochmåste betydligt bredareha angreppssättutvärderingoch sin ett en

hittills harKanslersämbetetvad VHS ochintressesfärvidarebetydligt än
debakgrundgrund för. Motgivituppdrag harhaft och deras attav-

grundutbildningenkoncentreratsarbete hittillsbåda myndigheternas
utvärderingenuppföljningen ochnationelladenhär betona,vill vi att av

forskarut-också ochmåste forskningeninnefattaprinciphögskolan i
sakEnutvecklingsarbetet. ärkonstnärligadetbildningen attsamt annan

samverkaforskningen börgällergivetvis dethögskolemyndigheten när
ochde studier peerforskningsråd och utnyttjaakademierochblmed a

låtervetenskapsområden, dessa göra.olikareviews somav
utvärderingsansvaruppföljnings- ochmyndighetenscentralaI den

medverkanuppgifter och denbegära demåste befogenhetligga atten
nationella uppdragetdetbehövs förfrån högskolorna,i övrigt attsom

demeddelamåste myndigheten hafullgöras. Vidare rättskall kunna att
tillämpningenbehövs föranvisningarochföreskrifternärmare avsom

från regeringen.förordningargrundläggande
för statistikbetydelsegrundläggandestudieregistrenlokalaDe är av

grundblstudieresultat i övrigt,studier ochredovisningföroch a somav
naturligt kunnabörmyndighetenresurstilldelning. Denför genomnya

reglering i dagdendelarförtillämpningsföreskrifter stora somavsvara
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sker förordningen 1993:1153 redovisning studiergenom om av m m
vid universitet och högskolor. Detta skall självfallet inte innebära någon
ökad rapportering eller administrativ belastning påstörre högskolorna.
Det rationell sammanhållenär och ordning för rapportering ochen mer
redovisning behövs.som

VHS har särskilt uppdrag utveckla ledningsinforrnationssystemett att
för högskolan. Detta uppdrag, resultat blir betydelse förstorvars av
både lokala och nationella uppföljningsrutiner, bör föras till denöver

centrala myndigheten.nya
Resultatredovisningen inom högskolan bör vårenligt mening i vä-

sentligt högre grad hittills inriktas verksamhetensän effekter för
individ och ändamåletsamhälle. För det behövs anvisningar kom-som
pletterar regeringens föreskrifter och Riksrevisionsverkets allmänna
anvisningar och rekommendationer. påDet bör ankomma det verketnya

sådanamedela anvisningar i anslutning till uppföljningenatt och ut-
värderingen. Vi vill understryka på någotdetta inte rubbar detsättatt
förhållandet, varje högskola har grundläggande för sinatt ett ansvar
resultatredovisning.

Nära kopplat till uppföljningen för högskolestatistiken.är ansvaret
Den myndigheten bör det beställaransvar,över VHS här har.tanya som
I VHS förstudie påpekas den komplikation det innebär för desom
uppgiftslämnande högskolorna, för högskolestatistikenatt äransvaret

frånskilt för forskningsstatistiken, ligger Statistiskaansvaret som
centralbyrån SCB. Vi inte beredda förordaär den centralaatt attnu
högskolemyndigheten skall ha statistikuppgifter går hög-utöversom

område.skolans Samtidigt det självklart viktigtär belastningen påatt
högskolorna föreslårminimeras. Vi SCB och den högskolemyn-att nya

åläggsdigheten samråda i detta syfte.att
Till grund för nuvarande Kanslersämbetets lågtillkomst uppfattning-

mångfald i utvärderingsarbetet skulleatt skildagaranterasen attgenom
slag vetenskaplig expertis, inom och landet, engagerades. Denutomav
centrala myndigheten skulle förstai hand fungera beställare samtsom
ställa utvärderingsresultat, innefattande sådana från högskolor-samman

Vi ansluter till uppfattningen den nationella utvärderingenattna. oss
ställer påhöga krav vetenskapli kompetens och förankring inom olikag
områden och det därför nödvändigt utnyttjaär kvalificeradatt att ex-

frånpertis skilda håll. Samtidigt vill vi påpekadock följande.
För kunna självständiga bedömningargöra och för bliatt omfattadatt

med förtroende från de granskade högskolornas måstesida den centrala
myndigheten förfoga basorganisation föröver utvärderingen, haren som

sådan bredd sådantoch samtidigt djup i sin kompetens, denetten att
hållakan detta arbete inom alla huvudområdende blirsamman som
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ifrågasätter nuvarande förFrån vi deaktuella. den synpunkten resurserna
omfattning liksomKanslersämbetet deras totalauppgifter inomdessa -

tillfällig personal.fast ochavvägningen mellan
till planer eller kon-Både utvärdering impulseruppföljning och ger

förbättra verksam-åtgärder ellerför effektiviserakreta sättannatatt
hand harOckså utvärderingar, i förstauppföljningar ochheten. som

till reflexionernormalt anledningräkning,gjorts för statsmaktemas ger
där.för utvecklingsinsatserlägger grundhögskola ochvid berörd enen

åtgärder för säkra ochochkan blI det sammanhanget atta program
innehållermeningen medbli aktuella. I denkvalitethöja utbildningens

stödjande och utveck-både utvärderingvårt uppföljning ochsynsätt ett
skall hafrågan myndighetenden centralaTilllande element. enom

återkommer under 2.7.går därutöver,utvecklingsroll, som
uppföljningen ochmåste funktionviktig hosvi redan berörtSom en

i enlighet medhögskolorna arbetarkontrollerautvärderingen attattvara
lagts fastregler, harför demål och inomoch riktlinjerde somramen

avseende,brister i dettaVi förutsätterstatsmakterna. att som upp-av
normaltgranskning,myndighetenscentralasamband med dendagas i

myndighetenmellanlöpande dialogförinomkan tillrättas enramen
formella be-sanktionsmöjligheter ellerfråga. Någrahögskolan ioch

intevardag vihögskolansenskilda ärin i dengripafogenheter att
pådensådan skulle stridaordningförorda. Enberedda motatt syn

liggerhögskolorna,tilltro tilloch denfrihet undervärdet somansvarav
regelsystemet.gällandeför dettill grund

fårmyndighetencentralaändamålsenligt denvi detDäremot attanser
Dels börsina ord:tyngd bakomtvå läggapå olikamöjlighet sättatt

Delsoffentlighet.påpekanden kunnaochiakttagelseröverrapporter ges
högskolarespektivemedföljaskunnasådana attbör rapporter upp

vidtagits. Ytterståtgärdervilkaredovisatidvissanmodas inomatt som
Utbildningsdepartemen-anmälas förproblemkvarvarandefår eventuella

berördamed denbudgetdialogenioch departementet tastet uppav
oklarheter i detpåvisar ellerbristermån uppföljningendenhögskolan. I

centralaför denuppgiftsjälvklartdetregelverketnationella är myn-en
behövs.föreslå de ändringarregeringendigheten att som

förord-ochtillämpningen lagargällerdiskuteratvi harVad avnu
myndighetencentralauppföljning, dendeni Utöverningar stort. som

ellerfrån individer,enskildaframställningarbörinitierar,själv grupper
tillinspireraföranleda ellerhögskolan kunnainomsammanslutningar

Tilluppföljningen.förinomsidafrån myndighetensinsatser ramen
åter-åtgärderbeslut ellerbeivraenskildaförmöjligheterfrågan attom

2.11.vi underkommer
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Frågor2.3 examensrättom m.m.

formEn kvalitetskontroll, har samband med den nationellanäraav som
utvärderingen, gäller prövning statliga och enskilda högskolorsav - -

utfärda olika examina. ocksårätt Det kan bli aktuelltatt prövaatt om
utbildningar med enskild huvudman uppfyller krav fåför statsbidragatt

högskoleutbildning. Beslut i dessa ärenden regeringen,tassom av men
Kanslersämbetets granskning och bedömning spelar den avgörande
rollen.

Vi kvalitetsärenden detta slag given uppgift för denser av som en
måste då ocksåmyndigheten. Hit höra frågormedverka iattnya om

utveckling förnyelseoch den nationella examensordningen, tav ex om
införande eller förlängning normalstudietidenav en ny examen om av
för Frågorbefintlig. ändringar i måsteexamensordningen själv-en om
fallet statsmaktema. Däremot vi det fullt motiveratavgöras attav anser
låta ärenden tillämpning examensordningen, dvs förrättom av om en
högskola utfärda viss den centrala myndig-avgörasatt en examen, av
heten med dess för utvärdering och kvalitetsbedömning. Viansvar

såledesförordar beslut i detta slag frånärenden överförs regering-att av
till myndigheten.en
Ytterligare kvalitetsprövningsuppgift blir aktuell för den centralaen

myndigheten, åretsregeringens förslag i budgetpropositionettom av
förverkligas, nämligen i ocksåvissa fall inrätta professurerrätt attom
vid högskolor fakultet eller konstnärligt utvecklingsarbete. Enligtutan
förslaget skall Kanslersämbetet eller den myndighet, kan blinya som

våraresultatet förslag, forskningsmiljön vid högskolaprövaav om en
sådan, högskolan bör inrättaär professurer inom vissträttatt att ettges

område.
I utredningen 1993:76Ds Utlandsstudier och internationella ut-

påpekadesbildningskontakter vållasde problem Centralaattsom av
studiestödsnämnden månCSN, har i vad studier vidprövaattsom
utländska utbildningar skall berättiga till studiemedel, kan göra en annan
bedömning viss utbildning VHS och högskolornaän gör, närav en
frågan blir aktuell tillgodoräkna denna utbildning i Sverige. Iattom
utredningen föreslogs Kanslersämbetet, med sitt för kvalitets-att ansvar

frågabedömningar i läroanstalter och utbildningar i Sverige, skulleom
fungera sådanaskiljedomare i fall. föreslårVi denattsom nu nya
högskolemyndigheten får i uppgift efter samråd med CSN med-att- -
dela riktlinjer för CSN:s prövning utländska utbildningar och att,av om

principfrågor aktualiseras, CSN skall underställa dem högskolemyn-nya
dighetens prövning.
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utredningarBevakning, analyser,2.4

anslagsframställning förmed samlad hög-ordningenoch medI att en
på verksnivå för lämnaavskaffades, försvann alltskolan attansvar

frånlångsiktiga sidabedömningar statsmaktemasplaneringsunderlag för
högskolans situation behov och möjlig-och bedömaoch för bevakaatt

internationellt perspektiv.samhälleligt och Dettaallmäntheter i ett var
någon högskolornas planerings-nödvändig konsekvensinte att egetav

blev bieffekt.förstärktes, detoch budgetansvar men en
politiskaunderlag för denolägenhetenVi har redan nämnt attav

eller anslutning till Utbildnings-fram inom itill delstor tasprocessen
fördel för högskolepoliti-skulleVi detdepartementet. att vara enanser

fristående hade i uppgifthögskoledebatten,ochken ett expertorganom
och tendenser i samhälls-från synpunkt bevaka faktorerhögskolansatt

grunden,och bedömningar denanalyseri ochutvecklingen görastort
och organisationercentrala myndighetersamspel mellanminst i detinte

Viför de politiska besluten.till underlagviktig källaär menarensom
också det kanhögskolorna, därförfördel förskulledetta attatt vara en

och forskningpå högre utbildningutvecklingenfinnas aspekter somav
enskil-fram tillräckligt via deinte kommerdemviktiga förär sommen
Vi villbudgetdialog med departementet.högskolorna och derasda

högskolemyndighet har detcentralroll närpeka densärskilt ensom
offentligastatsförvaltningen och deutvecklingen inomföljagäller att

centralavederböranderegeringen ellerför kunna hosi attstortsystemen
uppstå högskolornaförhär kande problemmyndighet aktualisera som

verksamhet.och deras
inte utformasordninggivetvis angelägetdetSamtidigt är att en ny
centralaintrycket denpå något innebär ellerså den sätt attatt myn-ger

bedöm-högskolornassammanhang skulle överprövadigheten i detta
framSyftet skall enbarttala derasningar eller vägnar. att ta ettvara

och högskolornasför departementetstillkanunderlag nyttavarasom
dem emellan.i budgetdialogenbedömningar och
högskolemyndigheten förses medförordar därför denVi att nya

ochbevakningsfunktionsjälvständigför fullgörakunnaatt enresurser
såväl initiativoch utredningaranalyserför kunna göra egetatt som

sådan naturligt komple-rollVipå regeringen.uppdrag ettsomser enav
och de redovisningarutvärderingsuppgiftenochtill uppföljnings-ment

anledning till.denbedömningaroch gersom
också uppgiften förakopplasbör kunnautredningsfunktionenTill att

sådanhögskoleområdet. exempelEtt aktuelltförhandlingar inom en
vår hademeninghögskolemyndighet enligtcentralförhandling, där en



sou 1994:153 Kapitel 2 23

kunnat insats, gäller förhandlingarnagöra med vissa landstingen om
förstatligande vårdhögskolor.av

Till uppgiften allmänt underlag för planering och utvecklingatt ettge
högskolan hör givetvis internationellt perspektiv. Mycket deettav av

bedömningar, vi berört, kommer med det svenskagörasattsom nyss
samhällets och den svenska ekonomins internationella beroende och den
intensifierade internationella rörligheten och samverkan förtecken.som
Det därför viktigt fårhögskolemyndighetenär uppgiftatt attsom en
följa samarbetet utbildnings- och forskningsområdet i olika interna-
tionella organisationer liksom följa utvecklingen högre utbildningatt av
och forskning i viktigare enskilda länder, allt i syfte själv skaffa sigatt
och till olika intressenter i Sverige förmedla bild trender ochen av
perspektiv betydelse i sammanhanget.av

2.5 Forskning högskolanom

Rådet för forskning universitet och högskolor har, liksom tidigareom
UHÃ,FoU-byrån inom långsiktigaspelat viktig roll för denen upp-

byggnaden kunskap högskolan ocksåoch haft betydelse för denav om
berörda svenska forskningens internationella kontakter. kunskaper,De

sådan rådetvinns forskning ingårstöder, vårenligtsom genom som
mening naturligt i underlaget för bedömningar rörande högskolans

ändamålsenligt rådetutveckling. Vi det därför kanslimässigtattanser
inordnas i den myndigheten dess uppgifter och arbetssättutan attnya -
därför förändras. rådetVi övertygade den kompetens och dessär attom
kansli kan berika verksamheten inom den centrala myndig-representerar
heten.

åretsI budgetproposition har regeringen föreslagit besparingen
rådets verksamhet och härvid deklarerat budgetåret 499777att o m
sådan rådetverksamhet, finansierar, tillgodosesskall stödsom genom
från andra forskningsfinansierande och andra angelägnavägas motorgan
ändamål områden.inom berörda

Forskning högskolan kan självfallet påstödjas och finansierasom en
olikarad Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-sätt, t ex av

rådet och Riksbankens jubileumsfond. Vi det emellertid storser som en
Rådetfördel myndighet- hittills för forskning universitet ochatt en om

högskolor har särskilt för till kvalificerad forskningett att attansvar se-
på område,detta anknytningmed till problem intresse i högskolepoli-av
tiken stånd.och högskoledebatten, verkligen kommer till Vi attanser

uppstårsärskilt i det läge föreslagnaden besparingenman som genom-
bör föra detta till den centrala myndigheten. Detöver äransvar nya-

4 15-0108
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sig rimligt forsk-budgetpropositionen i och föriförordas attsom --
forskningsändamål och iandrahögskolan prövasning vägs motom

vår meningdet enligtsammanhang. Menvetenskapligaallmänna är
på olikahar förockså myndighet, sättrimligt den attettatt ansvarsom

möjlighethögskolan, harfram kunskapoch görabygga attta omupp
initiera forskning.detta attgenom

skall kunna stödjasåledes myndighetendenförordarVi att nya
får inom förMyndigheten härvidhögskolan.forskning rör ramensom

slags insatser föravvägning andrasina att tagöra gentemotresurser en
ochuppföljningutredningar,högskolan analyser,kunskapfram om -

forsk-stöd tilltill förekomstenSamtidigt kan hänsynutvärdering. tas av
arbetet börfrån fortsattaandra I det närmarehögskolanning organ.om

deförverkligasordningen bör närmasteföreslagnahur denövervägas nu
rådets arbete.ställning ochnuvarandebudgetåren avseende detmed

Årlig2.6 rapport

skall naturligtvismyndighetencentralafrån till denregeringenUppdrag
varje enskilt fall. Iiregeringen bestämmertidpunktvid denredovisas

föroch formertidpunktersjälv bedöma vilkamåste myndighetenövrigt
lämpliga. Det finnsregeringenförslag tilleller ärredovisningar som

dåår.gång den kanIskäl föremellertid större rapport meraperenen
analyserfrån utvärdering,uppföljning,resultatochredovisas datasamlat

föranleds dessa.och förslagbedömningarutredningaroch samt avsom
kansådan tidpunkt denin vidgivetvissådan bör attEn rapport enges

och i arbe-högskolorochdepartementbudgetdialogen mellanbeaktas i
i övrigt.budgetpropositionenmedtet

Utvecklingsinsatser2.7

förfullahar detläramaforskamaenskildaoch de ansvaretHögskolorna
mål,ställerStatsmaktemainnehåll kvalitet.ochverksamhetssin upp

uppnås i princip intevilldetvärderar taochsätter mensomramar
målen.nåföreller metodervaleteller vägarför attstyra avansvar

särskil-sigåterkommer till -tänkavi attGivetvis kan straxsomman -
ellervisst slagutbildningutvecklaförcentraltinitierasda insatser att av
kanriktning. Mani vissihögskoleutbildningenutvecklaför stortatt en

innehåll ochutbildningensavseendesärskilda villkorockså sigtänka att
för iMen insatserutbildningsuppdrag.högskolas attin iformer tas en

vårenligtkvalitet höroch dessutbildningenfrämjaallmänhetstörsta



SOU 1994:153 Kapitel 2 25

mening, med den ansvarsfördelning gäller, i grunden inte hemmasom
på den nivån.centrala Särskilt problematiskt tycker det det är,att om
sådana insatser blandas samman med uppdraget statsmaktemasatt

kontrollera kvalitetenvägnar och resultaten i högskolornas arbete.
Som berört i kapitel l har Kanslersämbetets huvudinriktning de

åren förskjutits vad sammanfattande kan kallassenaste kvali-mot som
tetsutveckling. Vi har det allmänna intrycket de kvalitetsdiskussioneratt
vid högskolorna, Kanslersämbetet initierat och stimulerat, har varitsom

dåvärde i tid kraven effektivitet domineratstort den allmännaav en
debatten högskolornas Den kvalitetspremie, varit tänktom resurser. som

ingå i det för resurstilldelning, haratt naturligtvis härsystemetnya
spelat roll. Om den föreslås åretsi budgetpropositionen tassom- -

fårbort, varje högskola möjlighet sig kvalitetsfrågomaägna i deatt
former den finner lämpliga, något formellt fråntryck statsmakter-utan

Behovet systematiskt granska högskolornas förattna. av program
kvalitetsutveckling, varit grunderna för Kanslersämbetetssom en av
insatser på område,detta minskar samtidigt. Men utbildningens kvalitet,
och högskolornas åtgärderambitioner och för säkra och utveckla den,att
måste givetvis under förhållandenalla viktigt inom denett temavara
nationella utvärderingen.

Mot denna bakgrund inte beredda förordaär insatser för kvali-att
tetsutveckling särskild uppgift för den centrala högskole-som en nya
myndigheten. Vi samtidigt det skulle värdefullt detattanser vara om
arbete och den metodutveckling, Kanslersämbetet fårinlett, förassom
vidare under ytterligare några år med finansiering i särskild ordning.
Därefter bör det påankomma högskolorna bedöma behovetatt av cen-
trala insatser områdetinom och organisera och finansiera eventuellaatt
sådana insatser. föreslårVi därför utvecklingsprogram, påbaseratatt ett
nuvarande verksamhet vid Kanslersämbetet, organiseras för treårspe-en
riod. När det gäller hemvist för detta vill vi intaprogram en annan
befintlig myndighet i bilden.

Utvecklingsinsatser, utbildningensrör kvalitet, ocksågörssom av
Rådet för grundläggande högskoleutbildning. Rådets ursprungliga upp-
drag stärka undervisningsrollens anseende ochatt grundutbild-avser
ningens kvalitet projektstöd till innovativt utvecklingsarbete,genom
bedrivet enskilda lärare eller lärargrupper. Rådet kan någotav ses som

det pedagogiska arbetets motsvarighet till forskningsråden, ochav en
dess arbetsformer ocksåhar utformats efter dessas.mönster av

En växande del grundutbildningsrådets uppgifter har kommitav att
gälla särskilda frånsatsningar statsmaktemas sida på främja vissaatt
ändamål aktuella just datorstöd i utbildningen,är intemationalise-nu-
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våråterkommer under till2.8Vimiljöutbildning.ochjämställdhetring,
på detta slag.insatser avsyn

ursprungligagrundutbildningsrådets detinsatser enligtgällerVad
lyftabidragit tillharde verksamtövertygadevi attupdraget är attom

emellertidfinnsutbildningsfunktion. Dethögskolansstärkafram och
syftande tillstimulansinsats,tidsbegränsadockså dettaskäl att som ense

grundutbildningensmedvetenhethögskoleledningamasöka pro-att om
utvecklingsarbete.stödjamedelmedförderas intresseblem och att egna

åretsiförslagför regeringensgrundtilltorde ha legatDetta synsätt
förminskningdrastiskrelativtbudgetproposition resursernaavom en

budgetåret 1997.utgångenrådet med av
karaktärgrundutbildningsrådets uppgiftPrincipiellt har somsamma

skillnadviktig ärkvalitetsprogram, attävenKanslersämbetets enom
finnerVienskilda lärare.tillhögskolornasig tillrådet riktarinte utan

båda verksamhetermellan dessasambandenändamålsenligtlikväldet att
nyssnämnda utveck-rådet detochdärförförordarVitill atttas vara.

Rådetbenämnd förmyndighetinomsammanförslingsprogrammet en ny
rådsdettatreårsperiod börEfterhögskolan.kvalitetsutveckling i en

och medvunnitserfarenheterdebakgrundframtid bedömas mot somav
alternativ.högskoleregiiverksamhet ettfortsatt somen

utvecklaföralla insatserförsjälvklart attharHögskoloma ansvaret
utbildningMycketavseeenden.i olikapersonalsinhoskompetensen av

genomförasbör kunnahögskoleledningamaockså förutvecklingoch av
förstatsmakternaSamtidigt har ettsamverkan.högskolorna i ansvar

myndighetschefer. Dettaför sinautvecklingsinsatserochutbildning av
slag,dettaockså särskilda insatserdegällavår meningenligtbör av

ochkunskaperrektorerhögskolornasförbehövaskan omatt gesom
högskolor-förställtstatsmakternaförutsättningar,i deinsikter uppsom

diskussionen.högskolepolitiskadenmedkontakterochverksamhet,nas
Utbildnings-regiigenomförtssådana insatseråren harDe avsenaste

hemmanaturligt höruppgiftdetta ärVidepartementet. att somenanser
fungerabl kanhögskolemyndigheten,centrala som endenhos som a

ochledningenpolitiskadenmellandiskussionerförplattformneutral
rektorema.

samordningochMedelsfördelning2.8

huvudtitel börUtbildningsdepartementetsunderHögskolomas resurser
viakanaliserasmöjligtutsträckningsåvår mening ienligt stor som

grundutbild-gällervadstatsbudgeten,ianslaghögskolasrespektive
Här finnsresurstilldelning.förför det systemetinomningen nyaramen
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verksnivåndet ingen uppgift för det gäller fördelning medlen,när av
väl berört under det2.2 gäller följa derasnär attmen som upp- -

användning.
vår återhållsammaStatsmaktema bör enligt uppfattning medvara

mångasärskilda olika slag; alltförsatsningar källor kompletterarav som
den reguljära medelsanvisningen skapar splittrad situation för hög-en
skolorna i planering och budgetering. därförDet fördelär ävenen om

önskemål från hållsärskilda eller viljeinriktningar politiskt kan in itas
budgetdialogen tillgodoses inom föroch uppdragen till högsko-ramen

månloma och de normala anslagen. I den statsmakterna allt villtrots
särskilda satsningar, bör emellertid den myndighetencentralagöra

anförtros riktlinjerfördela medel enligt de och inom deatt ramar som
angivits politiskt. fall bör det undvikas detaljerade för-I attvart mera

nivån. sådanpolitiskadelningsbeslut fattas den Ett exempel en-
åretsfördelningsuppgift i budgetproposition, där Kanslersämbetetges -
föreslås få fördela medel för tidsbegränsadeeller dess efterföljare -

tilluppdrag för kulturarbetare knutna främst naturvetenskaplig, teknisk
medicinsk fakultet.och

mån finns administrativa samordningsinsatserIden det behov rentav
högskoleområdet till följd nationella beslut eller initiativ,inom av anser

verksnivån.också bör Exempelvis förutsätts detvi de hanterasatt
forskningsprogram EG-regi,beträffande de olika utbildnings- och i som

skall finnas eller flera nationella kontor förSverige deltar det ettatt
fullgör i dag denna funktion för ERASMUSvarje VHS mprogram.

EU-rådetpå högskoleområdet, medan det k har motsvarandesprogram
ocksåuppgift berör Näringsdepartementetsför FoU-programmen, som

område.
högskolemyndigheten skallVi det givet den centrala taatt nyaanser

utbildningsområdet.frågai EG-program inom SomVHS rollöver om
frågaårets det i fall här bliranförs i budgetproposition bör vart om

benämnd detför högskoledelen alltjämt ERASMUSansvaret av nya--
SOKRATES för detallmänna utbildningsprogrammet samt ansvaret

Öst-pågående påmed inriktning och Centraleu-TEMPUSprogrammet
ropa.

fullgörs detadministrativ funktion i dag VHS gällerEn närrent av
leds styrelse utsedd hög-universitetsdatomätet SUNET, avsom av en

båda för börskolans rektorskonferenser. Vi SUNETatt ansvaretanser
och styrelsefunktionen därför börhögskoleangelägenhet attses som en

särskildai samverkan. Detta hindrar intehögskolornaöver atttas av
i fortsättningen, det bedömsmedel kan anvisas för SUNET även om

existens.nationellt intresse nätetsett att garanteraettvara
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frågor2.9 Ekvivalering; internationelltom

tillgodoräknande

har i sin ekvivaleringsenhet väsentligaVHS dag uppgifter närgenom
främja internationell rörlighet tillgodoräknandedet gäller att genom av

utbildning nationsgränser. Dels betjänar enskildaöver attman genom
förhållerutlåtanden hur deras utländska utbildning sig tillavge om

motsvarande utbildning i Sverige till kraven i det svenska arbets-samt
frågalivet och i gymnasial utbildning tillträdeskraven i högsko-om- -

fungerar nationellt för tillämpningenlan. Dels VHS som organ av
konventioner erkännande eller tillgodoräknandeinternationella m rn om

informationutländsk utbildning. Dels slutligen verket för ochsvararav
frågor tillämpning EG:s generella direktiv erkännandeom av om av
utbildning krävs för behörighet till olika yrken i medlemsländerna.som
Alla dessa uppgifter, torde komma i omfattning och be-växaattsom

inträde i EGEU och den ökande intemationalise-tydelse med Sveriges
ringen bör den högskolemyndigheten.i överstort, tas av nya

utländsk utbildning sektorsorganVissa bedömningar görsav av som
Sjöfartsverket utredningen 1993:76 föreslogsSocialstyrelsen, I Dsetc.

få alla bedömningar utländsk utbildning,skulle förVHSatt ansvaret av
föreskrifter ankommer myndighet.inte enligt direkta annansom
vår mening genomföras i samband med verks-ordning bör enligtDenna

reformen.
för bedömningmedvetna VHS i dag har kompetensVi är att avom

utländsk gymnasial utbildning inte bara inom ekvivaleringsenheten utan
bådaockså antagningen. verksam-i anknytning till den centrala Dessa

vårt utgårskiljas organisatoriskt. Vikommer enligt förslagheter att
ifrån ihögskolemyndigheten och det högskoleregi,denatt organnya

frågasamordningsinsatser i antagning,kommer föratt svara omsom
utnyttja och utveckla sinkan samarbeta med sikte gemensamtatt

gymnasial utbildning.kompetens det gäller bedöma utländsknär att

2.10 Information

information spelar viktig roll för allmänhet och enskildaNationell en
decentraliserat högskolesystem. myndigheten börindivider i Denett nya

få flera olika slag.informationsuppgifter av
uppgift för informationFör det första bör det attvara en svara om

utbildningsutbud till ledning för presumtivahögskolornas samlade
information ochVarje högskola självklart för sinstuderande. svarar
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ocksåberört under behövs detmarknadsföring, 2.1som enmen
upplysningarinformation grundläggande alla hög-neutral omsom ger

utbildningar. viktigt denna information blirskolor och deras Det är att
så reellt underlag för jämföra olikafyllig och konkret denatt attger

förhål-vår mening ambitionshöjning ialternativ. Här behövs enligt en
någothittills, vilka för övrigt inte grundaslande till VHS insatser

påinstruktionen bara formulering i regle-uttryckligt uppdrag i utan en
ringsbrevet för verket.

tillgodosesinformationsbehov bör kunnaMycket detta genomav
innehålloch dessden k ASK-databasenutveckling görsattgenomav s

högskolor hela landet. Enligttillgängligt vid gymnasieskolor, överm m
få meddelavår centrala myndigheten möjlighetmening bör den att

uppgiftslämnande till databasen eller eljesthögskolornasföreskrifter om
informationen.nationellagrund för densom

såMålet måste mycket möjligt informa-tillgodoseatt avsomvara
datortekniken och skriftligt material. Detmed hjälptionsbehoven ärav

också för kunnamyndigheten hardendock viktigt attatt nya resurser
frågor högskoleutbild-skriftligt allmännamuntligt ellerbesvara om--

viss högskola.hänföras tillning, inte kan ensom
många frågor i dagdet nämnda slagetVi medvetnaär att av nyssom

och viden centrala antagningen,ansvariga förkommer till dem ärsom
också anslutningiinformationsinsatser ochdet behövsinser att -resurser
fortsättningen. Vibli aktuell iantagning, kansamordnadetill den som

utbild-nationell informationnödvändigtdet emellertid att omenanser
oberoende högskolorna väljerhurningsutbudet är attgaranteras, avsom

skeutbildningar. kan baraantagning till olika Dettaorganisera sin om
frånutgår emellertidpå myndigheten. Viden centralaläggs attansvaret

det gäller informationarbetsfördelningrationell samverkan och nären
antagningsorgani-myndigheten ochutvecklas mellankommer kunnaatt

sationen.
centrala myndighetenuppgift för dendet andra bör detFör vara en

naturligtnationella informationennämndagrund dendenatt, som
till utlandetmedverka i informationenunderlag för ochlämna omger,

förslaget iuppgift bör, i enlighet medutbildning.svensk högre Denna
institutet,med Svenska1993:76, fullgöras tillsammansutredningen Ds
begränsasfortsättningen börgäller utbildning iinformation detnärvars

publik.för utländsksvensk utbildningtill att presentera
denutnyttjandeuppgift medbör detdet tredjeFör att avvara en -

med ekvivaleringandra länder, arbtetetbevakningenkunskap avsom
administrationen EG-utbytesprogrammentillgodoräknandeoch samt av

utbildning och förut-utländskinformation i Sverigeför omsvarager -
utredningenföreslogs i Dsutlandsstudier. ävenledesSomsättningar för
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på1993:76 bör denna uppgift fullgöras tillsammans med CSN, som
frågorhantering studiemedel för utlandsstudiergrundval sinav av om

har omfattande kunskap utländska läroanstalter och utbildningar.en om
vår nödvändigt krafttag det gäller dennaEnligt mening detär näratt tas

föreslårinfonnationssamordning. Vi informationsupp-att ett gemensamt
lämnas omedelbart och VHS uppgifter idrag till VHS och CSN att
till högskolemyndigheten.detta avseende förs denöver nya

fråga infonnationsuppdrag,För det fjärde det det VHSär om som
nämligen för allmän information ihar enligt sin instruktion, att svara

verksamhet. Hit hör inte minst isamhället högskolan och dess attom
frånfakta resultat uppföljningenlättillgänglig form data, ochpresentera

påvi med tankeforskningsinformationoch utvärderingen. Ren ser -
någon uppgift förövrigt inte angelägenantalet statliga aktörer i som-

högskolemyndigheten.

2.11 Besvär m.m.

få dessa prövade traditio-anföra besvär ochFormella möjligheter äratt
förhållandeenskildas rättssäkerhet idet gällernellt grundpelare nären

årende begränsatsmyndigheter. hartill statliga Besvärsrätten senaste
område. första hand tjänstetillsättningsbe-högskolans Det ibl inom ära

tillträde till utbildning kanbeslut gällerslut och vissa över-somsom
innehållet vårapå tilläggsdirektiv, fram-tanke iklagas. medFör är,oss

området bedömningen det härViintressant.för allt det gör attsenare
åter-Utredningenavseenden.i vissafinns skäl vidga besvärsrättenatt

tillträdesregler-materiella förändringar iförslag tillmedkommer senare
ocksåkonkreta förslagdet praktiskti och vi bedömer attstort varana

redovisas i det sammanhanget.beträffande besvär
Överklagandenämnden fått ställning särskildför högskolan har som

ställssärskilda kravgrund demyndighet samman-som numeraav
skallbesvärsärenden. Detskallsättningen avgöra varaav organ, som

lagfarennämnden har blfråga domstolsliknandd och a enorgan,om
bibehållandeförhållande motiverarordförande. Detta ett avperson som
vi det finnsmyndighet. Samtidigtsärskildnämnden attansersom en

tillhandahålla kansliresursermyndigheten skallcentralaskäl denatt nya
också Avskiljandenämnden för högsko-fördärmedför nämnden och-

för nämndensutvecklingsmöjligheterPå så bättrelan. skapassätt nuva-
också myndighetenmöjligheter för denpersonal ochrande att meranya

för olikainriktad kompetensjuridisktutnyttja personal medrationellt
vårt aktivförslag under 2.2erinrar häruppgifter. Vi merom enom

nationella regelsystemet.tillämpar dethögskolornauppföljning hurav
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missförhållandenunder kan problem och vidSom berört 2.2 en
uppföljnings-högskola uppdagas inom för och utvärderingsarbe-ramen
rättelseåtgärderoch föranleda diskussioner och i anslutning till det.tet

tillFör enskilda finns den formella besvärsrätten, den begränsadärmen
frågor i mening enskilds Med den betydande frihetrör rätt.snävaresom

mångaför föreligger i avseenden det inte onaturligthögskolorna ärsom
fåtteller anställda ibland kan sig ha sinenskilda studenter rättatt anse

eller behandlade kan häv-kränkt eller ha blivit bemötta sättett som
fråneller uttalanden statsmakter-das strida förordningar, intentionermot

någotfråga inomproblem aktualiseratsdet ärutan att somomna,
föremåluppföljningen eller kan tillför den nationella görassomramen

frågor avgifter, hög-Exempel detta kanför besvär. vara om som
utbildningen i princip skallskolorna för olika tjänster, närtar ut vara

och för sig alltid vända sig tillavgiftsfri. enskild medborgare kan iEn
det emel-i ärenden detta slag. För JOjustitieombudsmannen J O ärav

områdesspecifikasvårt O-vägen kansig problem. Jlertid taatt an mera
fåoch dramatisk föronödigt omständligdessutom väg att ettvara en

ochproblem uppmärksammat löst.
föreslå högskole-funktionVi i detta lägehar övervägt att en som

högskolanstudenter eller anställda inomombudsman, till vilken som
vända sig. Vi harfelaktigt behandlade, skulle kunnasig ellerorättanser

ituvisat beredvillighethögskolornaemellertid konstaterat att taatt en
avvägningsfrågor gäller behandlingendetmed lämplighets- och när av

ocksånaturligtvisPrincipiellt detenskilda inom högskolesystemet. är en
högskolornadetta slag kan ventileras och lösasfördel problem avom av

Högskoleförbundet förklarat sigtagit fastasjälva. Vi har därför att
frågor,principielltbehandling viktigaberett till röratt ta somupp

sådan karaktär de kanhögskolan inteenskilda inom är attsom avmen
utgår från och uttalandenställningstagandenrättsligt. Viprövas atttas

får högskolansådant sammanhang genomslag iigörs ett somsom
uppkommandeutveckling praxis för hurbidra tillhelhet och kan aven

åtgärd frånföreslår någonintedetta lägeenskilda fall skall hanteras. I
ordningenerfarenheter den antyddasidaregeringens utan att avanser

avvaktas.bör

LantbruksuniversitetSveriges2.12

kvalitetsarbeteKanslersämbetetsLantbruksuniversitet omfattas i dag av
uppdrag statsmakterna.arbete VHSoch delar det gör avav somav

få från Rådet grundläggande hög-stöd föruniversitetet kanvidLärare
påtjänster VHSLantbruksuniversitetet köperskoleutbildning. av samma

+5 15-0108
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andra högskolor, och vissa dess beslut kan överklagas hossätt som av
Överklagandenämnden för högskolan. Universitetets medelsbehov be-
handlas i riksdagen utbildningsutskottet.av

Lantbruksuniversitetets direkta anknytning till jord- och skogsnäring-
årenhar försvagats, och det har utvecklats till miljö-de senaste ettaina

åtskilliga håll.och naturresursuniversitet med kontaktytor Den över
jordbrukshuvudtiteln finansierade programbundna försöks- och utveck-

årshuvudskäl till universitetet vid 1977lingsverksamhet, ett attvarsom
högskolereform bevarades under Jordbruksdepartementet, har numera

några årmiljöfrågoma hanteras sedan i Miljödepartementet,upphört,
skogsfrågoma förts till Näringsdepartementet.och har nyligen över

i samband medSammanfattningsvis finns det rad skäl för att enen
knyta Lantbruks-centrala högskoleadministrationenreformering denav

Vi förordar därförtill högskolesystemet iuniversitetet närmare attstort.
centrala myndighetensskall innefattas i denLantbruksuniversitetet nya

ansvarsområde från tillföras Jordbruksdepartementets Ut-översamt
huvudtitel.bildningsdepartementets

och spridningLantbruksuniversitetets traditionerSamtidigt kan över
genomgångsärdrag i dess organisation Enlandet motivera vissa m m.
förhållandeLantbruksuniversitetet isärbestämmelser förbehovetav av

övrigt, bör enligtför de statliga högskolorna itill de regler, gällersom
vår särskild ordning.mening igöras

eftergymnasial utbildning2.13 Annan

feftergymnasial utbildning behandlarkvalificeradUtredningen nom
grund sin karaktärfrågan sådan eftergymnasial utbildning avsomom

hör hemma i högskolan.till arbetslivet inte naturligtoch kopplingnära
våren minst grundunder 1994. InteförslagUtredningens väntas av

mellan högsko-svårigheter, dra klarkan förutses,de gränsatt ensom
och de sambandeftergymnasial utbildningochleutbildning somannan
fråga informationförhållanden emellan, ifinns demunder alla t omex

skäl tala för denvi övervägandepresumtiva studerande,till attanser
ansvarsområdethelhet skall tillhöraeftergymnasiala utbildningen som

föranleda särskildahögskolemyndigheten. kancentrala Dettaför den nya
myndighetensinom densamverkan med arbetslivetformer för ram.nya
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3 organisationEn ny

ansvarsområdenUppgifter3.1 och

Våra kapitelöverväganden och förslag i 2 innebär sammanfattningsvis
följande.

föreslårVi central högskolemyndighet inrättas -tillmedatt en ny en
början följande uppgifter:-

Uppföljning och utvärdering
frågorPrövning examensordningen och godkännandeav om om

läroanstalterav
faktorer och tendenser i samhället betydelse förBevakning av av

högskolan
forskningBevakning utvecklingen högre utbildning och i4. avav

andra länder
på påutredningar uppdrag ellerAnalyser och regeringen egetav

initiativ
Årlig till regeringen uppföljnings- och utvärderings-rapport om

bedömningar och förslagresultat och om egna
för högskolerektorerVissa utvecklingsinsatser

ändamålfördelning medel för särskildaI förekommande fall av
områdeAdministration EG-program inom högskolansav

förBedömning utländska utbildningar ekvivalering: ansvarav
och tillämpning EG-direktiv och internationellainformation avom

och tillgodoräknande utbildningkonventioner erkännande avom
med Centrala11. Information utländsk utbildning i samverkanom -

studiestödsnämnden
högskolan och dess utbildningsutbud,12. Allmän information om om

vad gäller information till utlandet i samverkan med Svenska in-
stitutet

13. för högskoleprovet.Ansvar
föreslår tillhandahållaVi myndigheten skall kansliresur-denatt nya

Överklagande-Rådetför forskning universitet och högskolor,förser om
Avskiljandenämnden för högskolan, vilkanämnden för högskolan och

myndigheters uppgifter inte förändras.tre
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föreslår Rådet för grundläggande högskoleutbildning tillsam-Vi att
Kanslersämbetetsutvecklingsprogram, baseratmed ett nuvaran-mans

ingåfråga kvalitetsutveckling, skall i myndig-verksamhet ide om en ny
treårs-Rådet i högskolan. Efterför kvalitetsutvecklinghet, benämnd en

utifrånråds erfarenheter,framtid bedömasperiod skall detta vunna
förskall högskolorna i samverkanvarvid alternativ tarattett ansvarvara

fortsatt verksamhet.en
föreslår de berörda centrala myndigheternassamtligaVi att ansvars-

områden statliga högskolor och i konsekvensinnefatta samtligaskall att
från Jordbruks-Lantbruksuniversitet skall förasSverigeshärmed över

område. uttalarVitill Utbildningsdepartementetsdepartementets oss
högskoleutbild-också eftergymnasial utbildningför änävenatt annan

ansvarsområde.myndighetensning skall tillhöra den nya
servicekaraktär, f fullgörsuppgifterBeträffande de avsom nav

på högskolornaskall ankommaförutsätter vi detVHS, gemensamtattatt
för dessa.insatser ochfortsatta centralabedöma behovet ta ansvarav

områden:gäller följandeDet
Samordnad antagning
Upphandling
Juridisk service

fråga administrativ utveckling.ADB ochService i4. om
samverkansor-bli aktuelltdet kantänkaVi kan attatt ensenareoss

också uppgifter, bedömssighögskolornaganisation för tar varasom
från regeringendå på ersättninguppdrag ochnationellt intresse, motav

högskolemyndigheten.eller den centrala

verket3.2 Det nya

del fyllaavsedd för högskolansmyndighetencentralaDen är attnya
ämbetsverk. Detsektorers del ankommerfunktioner för andrasom

både myndig-vår logiskt och praktisktenligt meningdärförär att ge
års1976skedde införHögskoleverket. Omheten namnet man, som

deluniversitetenvill tydliggöraverksbildning, äratt ansvarsom-en av
alternativ,rådet, och högskoleverketUniversitets-benämningenär ett
styrdoku-grundläggandekonstaterar dock detlitet Viän atttyngre.om

ochhögskolelagensedan 1977 benämnsför denna sektor attmentet
vårtiminst lika högpå håll, universitetensdär äräven statusannat som

samlingsbe-etablerat ochhögskolebegreppetland, är accepterat som
för universitet ochSålunda federala ramlagenheter den tyskanämning.

dominera-universitetenoch denHochschulrahmengesetzhögskolor av-
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de tyska rektorskonferensen Hochschulrektorenkonferenz. Vi förordar-
denna bakgrund benämningen Högskoleverket.mot

Vi det verket i första hand expertmyndighet ochser nya som en som
stabsorgan till regeringen. vårDetta talar enligt mening förett en-en

rådighetsorganisation med generaldirektören den högsta beslutan-som
de. Det samtidigt mycket väsentligt uppföljnings-är och utvärde-att
ringsarbetet legitimitet och förankring i vetenskapssamhället. Ettges

rådvetenskapligt bör därför knytas till verket. Det finns vidare skäl för
uppföljningen och utvärderingen liksom de bedömningar, verketatt som
rörande högskolans utveckling, förankrasgör bland allmänna intressen,

hos högskoleledningama och hos de anställda och studenterna inom
högskolan. ocksåDetta kan motivera råd,allmänt alternativtett att

fårverket styrelse.en
Huvuddelen de medel, beräknats för de fem befintligaav som myn-

årsdighetemai 1995 budgetproposition bil.prop. 199495: 100 9, skall
vårtenligt förslag disponeras Rådetdet verket. Dock skall förav nya

kvalitetsutveckling i högskolan disponera de medel, beräknats försom
Rådet för grundläggande högskoleutbildning, del de medelsamt en av

beräknats för Kanslersämbetet, svarande det föreslagnamotsom av oss
utvecklingsprogrammet. rådetVidare skall för forskning universitetom

budgetåretoch högskolor i fall 199596 disponera medlen för sinvart
sakverksamhet.egen

påVi har inte den korta tid vi haft någrakunnat be-göraoss
dömningar resursbehoven för några våraolika uppgifter. Menav av
ställningstaganden föregåendei det pekar pådirekt behov ökadeett av
resurser.

Sålunda vi det nödvändigt med bredare inriktningärattanser en av
insatserna i uppföljning och utvärdering VHS respektive Kanslersäm-än
betet i dag har. Det uppenbart detta kräver för dessaär att mera resurser
ändamål vad förfogarVHS och vadän Kanslersämbetet haröver avsatt.

Vi har vidare förordat förstärkning bevaknings- och utrednings-en av
funktionerna. måsteDet verket ha för utredningar,utrymmenya som

någotverket initierar själv, i praktiken helt saknas hos dagenssom
myndigheter. måsteMen framför allt medel för verket skallsättas attav
kunna fylla den avsedda funktionen utredningsinstitut regering ochav
departement.

Slutligen har vi konstaterat måsteambitionen frågahöjas iatt om
studerandeinriktad information högskolornas utbildningsutbud. Dettaom

åstadkommastorde inte kunna förstärkning informations-utan en av
resurserna.

utgår frånVi dessa synpunkter beaktas den ekonomiskanäratt ramen
för det verket fastställs inför fas i arbetet.nästanya
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Genomförande3.3

från våra grund förutgår förslag kommer ligga tillVi attatt en pro-
vårriksdagen.sådan under Det innebärtid beslut kan fattasposition i att

utgångenmåste februari. Enfram förepropositionen läggasatt av orga-
få i uppgifttillkallas samtidigt. Den börnisationskommitté bör att -
propositionen ochbifall till förslagen iriksdagensunder förutsättning av

bedömning resursbehoven förangiveninom göra avresursram enen -
två myndigheternasändamål på utforma deden grundenolika samt nya

Rådet högskolankvalitetsutveckling iförHögskoleverket och orga---
rekrytering och tjänstetill-leda arbetet medoch tjänstestruktur,nisation

lokalfrågor andra praktiskaochlösningenförberedasättning samt av
frågor.

och personalVHS,i dag bedrivsverksamhet,del denEn avsomav
församverkansorganbli Överförd tillförutsättsverksamhetenför den ett

Högskoleför-medfråga vi haft överläggningarharhögskolorna. I denna
bildaHögskoleförbundet berettframkommit ärbundet. Därvid har attatt

tillför servicehuvudmanfungerakanjuridisk somsompersonen
vårtenligtservicefunktionerför deförsta handhögskolorna, i som

från VHS.förslag blir över
synpunkt fördel-personalensfrån såväl verksamhetensDet är som

och deavvecklasmyndigheternanuvarandeaktigt de organennyaom
denmed utformasamordnat. Arbetetochsamtidigtinrättas att nya

med arbetet iparallelltmåste bedrivasdärförserviceorganisationen
myndigheterna.organisationskommittén för de nya

myndig-befintligavid deverksamhetprincip alliVi förutsätter att
organisa-i denmotsvarighethainledningsvis kommerheterna att nyaen

på möjligaenklasteanställda sättfrån berördautgår deVitionen. att
Rådet för kvalitets-Högskoleverket,antingenanställning iskall erbjudas

givetvis inomserviceorganisationenellerhögskolanutveckling i -
respektivestå förfogande förtillkommerdeför attsomresurserramen

så möjligt,fastläggsangeläget snartDet är att somresursramarorgan.
förbehåll beslutför Riksdagensmedregeringenmyndigheternaför av -

organisationskommittén, för serviceor-tillkallandetmed-i samband av
bedömningar hög-grundvalHögskoleförbundetganisationen avavav

slåvill här fastViserviceverksamhetema.olikadebehovskolornas av
bytetantagningen,centralafrån med denutgår arbetet oavsettvi attatt

nuvarande ipå huvudsaki sättorganiseraskommerhuvudman, attav
vårterminen1995 ochhöstterminentillantagningamafall införvart

1996.
våra direktiviförändringarnaför sägstidpunkten attbeträffarVad

1995. Medjulimöjligt den 1skall inrättascentral myndighet omnyen
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riksdagsbeslut i maj eller juni detta realistisktär endast under förut-ett
sättning förberedelsearbetet kan bedrivas parallellt med propositio-att att

Ävenbehandlas. inte alla organisations- personalfrågorochnen om
hinner lösas före ocksådet vårenligtär uppfattning angelä-sommaren,

arbetet påinriktas genomföra förändringarna den juli.1get att Vän-att
tetiden för de anställda bör minimeras och därmed risken föräven att
kvalificerad personal verksamhetenöverger grund osäkerhetav om
den framtida ordningen.

Slutlig fråganställning till tidpunkt för reformen bör itasom sam-
band med propositionen i slutet februari. dåDet bör möjligt attav vara
bedöma, Högskoleförbundets arbete med skapa organisa-attom en ny
tion för serviceverksamheten så långt,kommit det realistisktäratt att
räkna ocksåmed reform i denna del den juli1 1995.en
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:143

årsUppföljning 1993 universitets- och högskolenefonnav

Dir. 1993:143

Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-22.

Statsrådet Ask anför.

Mitt förslag

föreslår särskild utredare tillkallas för uppföljningJag göraatt atten en
års och högskolerefonn. Avsikten studera1993 universitets- är attav

reformenhur friheten och det ökade kännetecknarden ansvaret somnya
treårsperiodenuniversiteten och högskolorna underutnyttjats av

199394-199596.
pågåomgående 1996.Arbetet bör inledas och den 1t.o.m. mars

påAnsvaret ligger universitet och högskolor

högskolor frihet kvalitetUniversitet och för1992x9321I proposition -
långtgående i regelverket för de statliga universi-förändringarföreslogs

bakom dessagrundläggande principernaoch högskolorna. Deteten
universitet och högskolor beslutaskapa frihet förförändringar attattvar

innehåll institutionella för verksamheten. prin-i och Dessaramarom
l99293zUbU3,riksdagen i december 1992 bet.ciper godkändes av

rskr. 199293: 103.
och högskoleförordning 1993: 100,Den högskolelag 1992:1434nya

lantbruksuni-1080 respektive 1993:221 för Sverigesändrad 1993:senast
grundutbildning,resurstilldelningssystem förversitet detsamt somnya

denjuli innebär statsmakterna övergivitdelvis infördes den 1 1993, att
utbildning och forskninglandets lärosäten för högredirekta styrning av

lång tid. stället har för myckettillämpats under I ansvaret storasom
långsiktiga kompetensutvecklingenoch väsentlig del denresurser en av

högskolorna. Jfrtill universiteten ochi landet lämnats över prop.
rskr. 199293:363.199293:169, bet. 199Z93:UbU14,
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Två de statliga högskolorna, nämligen Chalmers tekniska högskolaav
och Högskolan i Jönköping, förs fr.o.m. den juli 1994 till1 stiftel-över

mångfaldenseform för ytterligare öka 199293321,prop. bet.att
199293:UbU18, rskr. 1992932405.

väsentligt ökade självständigheten för universitetenDen och hög-
skolorna kombinerats med ordning innefattar kraftfullahar en som
incitament för utveckla kvaliteten i verksamheten och öka effektivite-att

Universitetskanslem har givits föri resursutnyttjandet. natio-ten ansvar
Sålunda tvåkvalitetsbedömning.nell utvärdering och svarar nya myn-

Rådetdigheter, Kanslersämbetet och för grundläggande högskoleut-
bildning, stimulera och stödja universiteten och högskolorna iför att
deras ansträngningar utveckla kvaliteten. Vidare införs successivtatt nya

såvälresurstilldelningssystem för grundutbildning för forskning ochsom
treårsperioden. uppföljningsansvar har lagtsforskarutbildning under Ett

Verket för högskoleservice VHS.
Reformen har genomförts parallellt med ökade tillförtsatt resurser

universitet och högskolor för möjliggöra kraftig ökning antaletatt en av
studenter grundläggande högskoleutbildning.i

Uppdraget

målen års universitets- och högskolereformviktigaste för 1993De är
förhållan-universitetens och högskolornas frihet iväsentligt ökaatt

regering och riksdag,de till
innehållfråga såvälmångfald i organisa-stimulera till iatt om som

tion verksamheten,av
kvaliteten i verksamheten,höjaatt

effektivt,utnyttjaatt resurserna
fullföljer sin utbild-och doktoranderöka antalet studenteratt som

ochning,
grundläggande högskoleut-utbildningsutbudet inom denatt anpassa

efterfrågan.till studenternasbildningen
målgrundläggande förverkligas vidUtredaren bör studera hur dessa

treårsperioden.under den första Utredarenuniversiteten och högskolorna
högskolelagen och den högskoleför-studera hur denbör även nya nya

särskilt belysa i vilken utsträckningordningen tillämpas. Utredaren bör
till dem förreformens intentioner igenomträngt ytterstsom svarar

verksamheten, nämligen lärarna och studenterna.
också hur följande aspekter utvecklats:bör särskilt belysaUtredaren

Studentinflytandet i olika beslutsorgan-
Behörighetsvillkor och urvalsregler-
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Antagningssystem och information till studenterna-
Den högre utbildningens internationalisering-
Relationema mellan styrelse-fakultet och institutioner-
Ansvaret för den interna utvärderingen.-
Vidare bör tillgängligheten till högre utbildning i olika delar av

landet belysas liksom eventuella förändringar vad gäller den sociala,
könsmässiga och regionala rekryteringen till högre utbildning.

Ramar för utredarens arbete

För den särskilda utredarens arbete gäller kommittédirektiven dir.
1984:5 dir. 1992:50 till samtliga kommittéer och särskildasamt ut-

angåenderedare utredningsförslagens inriktning respektive redovisning
regionalpolitiska konsekvenser.av

samrådaUtredaren skall med Arbetsgruppen 1992:E för jäm-U
JÄSTgruppen,ställdhet i högre utbildning och forskning, den s.k.

vilken tagit initiativ till samlad utvärdering de projekt be-en av som
på pådrivits tid inom universitet och högskolor med sikte ökadsenare

jämställdhet.
frånUtredaren Utredningenskall vidare resurstilldelnings-nyttom

för universitet och högskolor l992:05, den s.k. Resursbered-system
ningen, hämta erfarenheter i första hand det resurstilldelnings-av nya
systemet.

samrådaUtredaren skall slutligen med Kanslersämbetet vad gäller
arbetet utveckla kvaliteten och med förmed Verket högskoleserviceatt
vad gäller uppföljningen verksamheten.av

Arbetet skall fortlöpande redovisas översiktligt. Utbildningsdeparte-
i särskild ordning bereda företrädare för riksdagspartier,mentet attavser

organisationer intresseradeoch andra möjlighet del dessa redo-att ta av
visningar. första redovisningen bör iDen september 1994.göras

Utredningsarbetet skall slutredovisas den 1996.1 mars

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Utbildningsdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
års1976:119 med uppdrag uppföljning 1993 universi-göraatt en av-

och högskolerefonn,tets-
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och biträdesakkunniga, sekreterarebesluta annatexperter,att om
utredaren.

regeringen beslutar kostnaderna skallVidare hemställer jag attatt
åttonde Utredningarhuvudtitelns anslagbelasta m.m.

Beslut

bifallerföredragandens överväganden ochansluter sig tillRegeringen
hennes hemställan.

Utbildningsdepartementet
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Kommittédirektiv

Tilläggsdinektiv till utredningen årsuppföljning 1993 universitets-om av
och högskolerefonn U 1994:01

Beslut vid regeringssammanträde den 27 oktober 1994

Sammanfattning uppdragetav

Den särskilda utredaren, tillkallats för följa års1993 univer-attsom upp
sitets- och högskolereform dir. 1993:143, i uppdrag läggaattges
förslag till förändringar i högskoleförordningens 1993:100 regler om
tillträde till grundläggande högskoleutbildning. Vidare skall uppgifter
och struktur för de centrala myndigheterna inom den högre utbildning-

område med syfte framlägga förslagöver tillattens ses en samman-
hållen myndighet inom universitets- högskoleområdet.och

Högskolereformen och dess konsekvenser

Regeringen tillkallade den december22 1993 särskild utredare meden
uppgift följa års1993 universitets- och högskolereform dir.att upp
1993:143. Uppdraget studera hur de förutsättningarnaär att nya som
skapats reformen utnyttjats universiteten och högskolornagenom av

treårsperiodenunder 199394-199596.
Genom beslut riksdagen bet.199192:UbU18, rskr. 199192: 195av

UHÄavvecklades Universitets- och högskoleämbetet och Utrustnings-
nämnden för universitet och högskolor den juli1 1992. Samtidigt in-
rättades fem myndigheter, Verket för högskoleservice, sekretariatetnya
för utvärdering universitet och högskolor, den 1 juli 1993 ändra-av som

Överklagandenämndende till Kanslersämbetet, för högskolan,namnet
Rådet för grundläggande högskoleutbildning Rådet för forskningsamt

universitet och högskolor.om
Vissa beslut tidigare fattades de avvecklade myndigheternasom av

fattas regering och riksdag eller universiteten och hög-numera av av
skolorna frågorsjälva. gällerDetta utbildningsorganisationen,t.ex. om

vissa dimensionerings- lokaliseringsfrågor.ochsamt
frågor ocksåAndra beslutas lokalt följd reformensom som en av

gäller behörighet och urval till grundläggande högskoleutbildning samt
informationsfrågorvissa hör med detta. Tidigare ansvaradesom samman
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UHÄUHÄ ocksåfrågor. central roll i arbetethadedessadelvis för en
gårhögskolereformenföljdanslagsframställningama. Sommed aven

årsredovisningar direkt tillochanslagsframställningarsamtliga nu rege-
ringen.

omfattande omstruktu-övrigtinnefattade iHögskolereforrnen även en
högskoleområdet.administrationen inomcentralarering inom den

rad problem, inteförändringar medförthar dessaSammantaget en
också högskolor.universitet ochförstuderandeminst för de men

för högskoleservicejuni 1994 till Verketuppdrog den 2Regeringen
Rektorskonferensen SARAkademiskaSvenskasamverkan mediatt

förstudieNHRRektorskonventHögskolomas göraoch De Nya en
verketsförändrade styrformerförförutsättningarnarörande avm.m.

överlämnades tillFörstudienoch högskolor.till universitetservice
september 1994.9regeringen den

Uppdraget

medkort lägesrapportlämnatoktober 1994den 17Utredaren har en
högskoleut-rekrytering tillochfrågor rörande antagningtyngdpunkt

bildning.
påbörjadeövriga redanochbakgrund dennaMot rapport upp-av

till förändringar ifram förslagläggaskall utredarenföljningsstudier
grundläggande högskoleut-tillträde tillreglerhögskoleförordningens om

ordningnationell är över-skapaSyftet skallbildning. att somenvara
gymnasiesko-mellanbeträffar kopplingenenskilda vaddeblickbar för

skalluppmärksamhetSärskildhögskolan.ochvuxenutbildningenlan,
anslutningantagningsprocessen. Irättssäkerhet istuderandesdeägnas

belysa behovetutredarentillträdesreglema börövervägandentill avom
universitet ochutbildningutbudet vidinformationensamordning omav

och utomlands.Sverigehögskolor i
universi-myndighetsstrukturen inomanalyseraskall utredarenVidare

ocksåskalluppdragethögskoleområdet. del prövasI dennaochtets- av
myndighetsni-från regeringen tillkan delegerasuppgifterytterligareom

centralfullgörasuppgifter börvilkavån huvudoch över taget av ensom
och kvalitet-gäller kvalitetarbetet vadförutsättsmyndighet. Det att

och högskolorpågår såväl universitetvidsutveckling, somsom nu
organisatoriska förutsätt-fortgåmyndighetsnivå, ochskallcentral att

myndighetsnivå. Utredningsarbetetcentralskallför dettaningar ges
området.sammanhållen inommyndighetskapainriktasbör att en

Utredningsarbetet,juli 1995.den 1möjligt inrättasbörMyndigheten om
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således måste bedrivas skyndsamt, skall ske med beaktande detsom av
övergripande kravet effektivitet i statsförvaltningen.

Utbildningsdepartementet
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Sammanställning de fem berörda myndigheternas uppgifter enligtav
instruktioner

Kanslersämbetet

Uppgifter enligt instruktion SFS 1993:886

Kanslersämebtet har till uppgift granska och främja kvaliteten iatt
Ämbetetverksamheten vid universitetet och högskolor. skall härvid

besluta utvärderingar verksamheten vid universitet och hög-om av
skolor, begära för dessa för beställningar sådanasamtresurser svara av
utvärderingar

sammanfatta och publicera resultaten utförda utvärderingar samtav
åtgärderfölja de universitet och högskolor vidtar med anled-upp som

ning dessaav
främja utvecklingen för bedöma och säkra kvalitetensystem attav

i verksamheten vid universitet och högskolor
stimulera4. universitet och högskolor genomföra utvärderingaratt egna

och bedöma de interna kvalitetssäkrings- och utvärderingssystem som
universiteten och högskolorna utvecklar, i övrigt följa derassamt upp
kvalitetssäkringsarbete

förutsättningarna för universitets högskolorspröva och utfärdarätt att
på nivåer,examina olika och

följa den internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.
Kanslersämbetets verksamhet omfattar dels universitet och högskolor

med offentlig sådanahuvudman, dels utbildningar med enskild huvud-
regeringen erkänt högskolemässiga och vilkas huvudmanman som som

enligt författning eller avtal skall medverka i uppföljningar och utvärde-
ringar utbildningen.av

Verket för högskoleservice

Uppgifter enligt instruktion SFS 1992:397, ändring 1993:887

l§. VHS har till huvudsaklig uppgift i enlighet med de uppdragatt som
lämnas regeringen universitet högskolorochsamtav av

för information i samhället verksamheten vid universitetsvara om-
och högskolor

stimulera intresset för högre utbildning och forskning-
för adminstrativ utvecklingsvara-
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rådgivning och servi-juridiskhögskolor medochuniversitetbiträda-
ce.

inomutvecklingen hög-internationelladenvidare följaskallVerket
utbytet.internationellaskoleområdet främja detoch

högskoloruniversitet ochockså på uppdragskallVerket samtav
till verksamhetenhar anknytnninrättningarmyndigheter ochandra gsom

utrustningsplanering ochhandhögskolor haochuniversitetetvid om
också tjänster tillfår lämnabetalning. Verketupphandling mot samma

får det ända-verket,Vidare ärinrättningar.ochmyndigheterandra om
särskilt uppdrag.liknande avtalingå avropsavtal ochmålsenligt, utan

utrustningsplanering ochverketssärskiltbestämmerRegeringen om
fall.upphandling i vissa

högskoloruniversitet ochtillfår uppdragutföra andra samtVerket
vid universi-verksamhetentillanknytningharinrättningarandra som

verksamhet.liknandebedriverhögskolor ellerochtet

särskiltskallVerket2§.
antagningbiträda vidhögskolorochuniversitetuppdrag avav

studenter,
internationelltuppgifter förkoordinerandeförmedlande ochfullgöra

bestämmande,regeringensenligtutbildningssamarbete
universitet ochutländskavidutbildningarbedömningenför avsvara

föreskrivet,särskiltvadenligthögskolor ärsom
datasammanställningochbearbetninginsamling,för omavsvara

med dem.samarbeteihögskolorochuniversitet

högskoleutbildningRådet grundläggandeför

1992:817SFSinstruktionenligtUppgifter

till uppgifthögskoleutbildning hargrundläggandeRådet attför1
högsko-grundläggandeutveckla denförstödja insatserfrämja och att

förnyelse.pedagogiskaochkvalitetleutbildningens

Rådet skall särskilt2§.
utvecklingsinsatser,medel tillfördela

avslutade utveck-ochplaneradekunskaperoch spridainhämta om
och iSverigeinydanande karaktärprincipiell ochlingsinsatser av

utlandet,
medel till.rådet fördelatharutvecklingsinsatserutvärdera de som
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Rådet för forskning universitet och högskolorom

Uppgifter enligt instruktionen SFS 1992:818

Rådet1 för forskning universitet och högskolor skall ha tillom upp-
gift främja och stödja forskning och utvecklingsarbeteatt rörande uni-
versitet och Rådethögskolor. skall verka för information ochatt om
resultat forskning och rådetsutvecklingsarbete inom ansvarsområdeav
sprids.

Rådet2 skall särskilt
fördela medel till forskning och utvecklingsarbete och därmed sam-

manhängande verksamhet,
allsidigt och granska den forskningöppet och det utvecklingsarbete

till vilket rådetmedel har begärts hos utvärdera forskning ochsamt
rådetutvecklingsarbete fördelat medel till,som

undersöka vilka behov forsknings- och utvecklingsarbete ärav som
området,angelägna inom redovisa resultaten dessa undersökningarav

initiativ till och främja forskning och utvecklingsarbetesamt ta som
sådanatillgodoser behov,

främja och initiativ till internationellt samarbete inom sittta ansvars-
område.

Överklagandenämnden för högskolan

Uppgifter enligt instruktion SFS 1992:404

Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift överkla-prövaatt
ganden visssa universitetens område.beslut inom och högskolornasav

fårVilka beslut överklagas till nämnden föreskifterisom anges som
meddelas regeringen.av
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Organisation, ekonomi och personal vid de fem berördam.m.
myndigheterna

Kanslersärnbetet

Verksamhetsmål budgetåretenligt regleringsbrev för 199495

Övergripande mål

Målet Kanslersämbetet medverka till de svenska universite-för är att att
blir internationellt erkända för sin kvalitet och sittoch högskolornaten

kvalitetsarbete.
skall främja och granska utveckling kvalitet ochKanslersämbetet av

verksamheten vid universiteten och högskolorna ochkvalitetssystem i
kunskap och kompetens bidrar tilldärvid tillföra dessa information, som

påkvalitetsutveckling interna-för verksamhets- ochetablera systematt
nivå. genomföra riks-konkurrenskraftig I detta innefattastionellt att

vid universi-avseende kvaliteten i verksamhetentäckande utvärderingar
kvalitets-granska och bedöma dessasoch högskolorna samt attteten

arbete.

Ämbetets verksamhetsredovisning

årenVerksamhetsmål under de första har innefattatKanslersämbetets tre
kvalitetsutveckling ocharbetssätt och metoder förfram principer,att ta

etablera medkvalitetsgranskning och -bedömning attsamt en samsyn
frågamed andra intressenter ioch högskolorna ochuniversiteten om

detta.

Organisation

StyrelsenUniversitetskanslem och styrelse.Kanslersämbetet leds enav
budgetåretåttabestår Under 9394 har verk-andra ledamöter.högstav

inforrna-fyra verksamhetsprogramsamheten bedrivits inom samt ett
De fyra verksamhetsprogrammmentions- och kommuniaktionsprogram.

har varit
projektStrategiska

Nationella utvärderingar1
kvalitetsuppföljningKvalitessäkring och

Examensrätt m.m.
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Ekonomisk omslutning

budgetåretAnslagsmedel 199394 22 328 000 kr
budgetåret 199495 861Anslagsmedel 22 000 kr

budgetåretFörbrukade medel 199394 11 milj krca

Antal anställda 10 personalkostnad 4 milj krcaca personer

åttiotalprojektverksamheten har ellerFör och ett experterprogram-
sakkunniga engagerats.

högskoleserviceVerket för

budgetåretVerksamhetsmål 199495regleringsbrev förenligt

Övergripande mål

och intresset för högre utbildning ochskall främja utvecklingenVHS av
forskning attgenom

vid universitet och högskolorbeskriva verksamhetenfölja och
utvecklingen inom högre utbildning ochinternationellafölja den
internationella utbytetfrämja detforskning och

och utveck-till förfogande för analysinformation och kunskapställa
ling.

användning tillgängligabidra till effektivVidare skall VHS aven
och högskolor.vid universitetresurser

budgetåret följande199495 verksam-regleringsbrevet förI anges
hetsmål de olika verksamheterna:för

den främsta källan tillUppföljning. uppföljning skallVHS envara
högskoleväsendet: VHSsamlad informatioonallsidig, översiktli och omg

högskoleväsendetofficiella statistiken inomskall skall för denattsvara
speglar förändringar i verksamheten.till behoven ochanpassas

underlätta och fördjupa denInternationalisering. VHS skall process
europeisktutbildning vidgar sin roll ivilken svensk högre ettgenom

sammanhang.och globalt

högreför relevant informationInfomation. VHS skall att omsvara
första hand för studenter,finns tillgängliga iutbildning och forskning
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blivande studenter, universitet och högskolor i form och vidrätt rätt
tidpunkt.

Högskoleprovet. VHS skall för högskoleprovet utformasattsvara som
urvalsinstrument väl speglar de sökandes möjligheter till-ett attsom

godogöra sig utbildning.

Samordnad antagning. VHS skall ytterligare förbättra servicen till uni-
påversitet och högskolor till de sökande kostnadseffektivt sätt.samt ett

Antagningsverksamheten skall uppdragsfinansieras.

Upphandling. VHS skall tillgodose universitets, högskolors och forsk-
ningsråds professionellbehov upphandling. Upphandlingsverksam-av
heten skall uppdragsfinansieras.

Juridisk rådgivning. VHS skall tillgodose universitetens och högskolor-
behov professionellt juridiskt stöd. Uppdragsverksamheten skallnas av

uppdragsfinansieras.

Administrativ utvecklingADB. skall god kunskapVHS genom om
universitet högskolor och moderna utvecklingsmetoder ochoch om

professionellt effektivt.tekniker inom AUADB utföra uppdrag och
Verksamheten skall delvis uppdragsfinansieras.

VHS verksamhetsberättelse

utgångspunkt uppdragsgivareverksamhet kan med iVHS ärvem som
två dels verksamhet där regering ochdelas in i huvudgrupper. Det är

universitet ochriksdag kan uppdragsgivare dels verksamhet därses som
högskolor beställare. uppdrag kan betraktas serviceDeär somsom

internationalisering, infonna-och omfattar uppföljningregering riksdag
ochtion service universitetoch högskoleprov. Uppdragen ärsom en

juridik och admini-högskolor samordnad antagning, upphandling,avser
strativ utvecklingADB.

Organisation

råd. uppdelatgeneraldirektör med VHSVerksamheten leds ärettav en
åttade olika verksamheterna.i sju avdelningarenheter motsom svarar

för högskoleprovet. Inom AUAntagningsavdelningen ävenansvarar
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ingår för driften SUNET.Vidare finnsADB-enheten även ansvaret av en
verksamheten verkslednings-enhet för den internaadministrativ samt ett

sekretariat.

000 tals krkostnader 1Intäker och

Intäkter
budgetåret 67 8069394Anslagsmedel

Övriga 67729intäkter
94 433Summa

Kostnader

5348Uppföljning
21510Internationalisering

6 615Information
14 578Högskoleprovet

34 903Samordnad antagning
00513Upphandling
8061Juridik
6261AUADB
34051Summa

3 151Avvecklingskostnader

43394Total summa

budgetåret 70 480199495förAnslagsmedel
40 329Beräknade avgiftsinkomster

personalenLönekostnadema förAntal anställda 100är ca personer.
uppgår 45,9 milj kr.till ca

Överklagandenämnden för högskolan

budgetåretVerksamhetsmål 199495regleringsbrev förenligt

Överklagandenämnden så snabbthandlägga inkomna ärendenskall som
rättssäkerhet.möjligt med iaktagande kravetav
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Uppgift enligt verksamhetsberättelse

Överklagandenämnden ÖNHför Högskolan har till uppgift prövaatt
överklaganden beslut inom universitetens och högskolornasöver om-
råde. fårVilka beslut överklagas i föreskrifter meddelassom anges som

bestårregeringen. Nämnden ordförande sju andra ledamöter.samtav av
ÖNH för kanslifunktionen för Högskolans avskiljande-ävensvarar

nämnd.

Ekonomisk omslutning

budgetåretAnslagsmedel för 199393 1623 000 kr
budgetåretAnslagsmedel för 199495 3 233 000 kr

bestårKansliets kanslichef,personal handläggare och regi-treav en en
femtotaltstrator, personer.

Rådet för gnmdläggande högskoleutbildning

Verksamhetsmål budgetåretenligt regleringsbrev för 199495

Övergripande mål

Rådet skall stödja insatser för för utveckla den grundläggandeatt att
Rådethögskoleutbildningens kvalitet och pedagogiska förnyelse. skall

särskilt fördela medel till utvecklingsinsatser och inhämta och sprida
pågåendekännedom planerade, och avslutade utvecklingsinsatserom av

Rådetprincipiell och nydanande karaktär i Sverige och utomlands. skall
Rådetvidare utvärdera de utvecklingsinsatser har fördelat medelsom

till.

Verksamhetsmål

Rådet skall främja utvecklingen den grundläggande högskoleutbild-av
ningen fördela medel till experimentbetonande utvecklings-attgenom
projekt, ligger för vad normalt kan och bör be-utomsom ramen som

Rådetkostas. skall vidare fortsätta inhämta och sprida kännedomatt om



Bilaga56 4 SOU 1994:153

pågående utvecklingsinsatser principiell ochavslutade, och planerade av
och utomlands.nydanande karaktär i Sverige

särskilda insatser skallregleringsbrevet för 199495I görasattanges
områden:fyrainom

högskoleutbildningi grundläggandedatorstöd-
ändamål rådet milj kr.skall 4miljöutbildning. För detta avsätta-

kvinligaöka rekryteringenjämställdhet, med syfte permanentatt av-
naturvetenskaplig utbildning. För detta skallochstudenter till teknisk

rådet 5 milj kr.avsätta
rådetskallutbildningen. dettainternationalisering Förökad avsättaav-

milj kr.15

Ekonomisk omslutning

budgetåret kr40 599 0001993.94Anslagsmedel för
förvaltningsändamål.användas förfår milj krmedlen högst 3Av

budgetåret 000 kr199495 41 871Anslagsmedel för
förvaltningsändamål.förfår milj kr änvändashögst 3,5medlenAv

Rådet högskoloruniversitet ochför forskning om

budgetåret 199495Verksamhetsmål regleringsbrevenligt

Övergripande mål

rådet och1992:818 linstrruktionen för SFSSamma sesom
påverksamhetfrämja effektivRådets foskning skallstöd tillbilaga 3.

nivå.hög internationell

Verksamhetsmål

forskningsråden verksamhets-Rådet skall de förutöver gemensamma
målen

långsiktig universitet och hög-relevans förstödja forskning harsom-
skolor

forskningsresultaten tillåterföringbeakta behovetsärskilt avav-
verksamhet.högskolornasochuniversitetens
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Ekonomisk omslutning

budgetåretAnslagsmedel för 199394 556 000 kr7
budgetåretAnslagsmedel för 199495 846 kr7 000
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statsrådetTill och chefen
för Utbildningsdepartementet

Genom beslut den juni2 1994 bemyndigade regeringen chefen för
statsrådetUtbildningsdepartementet, Unckel, uppdra Verket föratt

högskoleservice, iVHS, samverkan med Svenska Akademiska Rek-att
torskonferensen, ochSAR, De Nya Högskolomas Rektorskonvent, NHR,

förstudie rörande förutsättningarna för förändrade styrformergöra en
verkets service till universitet och högskolor.m.m. av

genomförtsFörstudien har Styrgruppens ordförandestyrgrupp.av en
har Tvåvarit generaldirektören Anitra Steen. ledamöterna har utsettsav

SAR, Ling ochrektor Jan universitetsdirektören Johnny Andersson.av
tvåDe övriga ledamöterna, rektor LindIngemar och rektor Birgitta

Stymne, har SekreterareNHR. i har varit konsultemautsetts av gruppen
Klaes G Andersson, Magnus Bäckstrand och Christer Wretbom.

föreslår frågorStyrgruppen regeringen, efter ha klarlagt vissaatt att
någragällande områden,det nationella centrala uppdrar tillansvaret

SAR och i samverkan medNHR VHS genomföra organisationatt en ny
för serviceuppgifter till universitetVHS och högskolor. organi-Den nya

ståsationen bör klar den 1juli 1995. Styrgmppen enig i sina förslag.är
har härmed slutfört sitt uppdrag.VHS

Anitra Steen
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bedömningarStyrgruppens förslag och7

Bakgrund

måste strukturella föränd-arbete bakgrund deStyrgruppens mot avses
genomgått år. avgörandehögskoleväsendet under Ettringar senaresom

års då övergången tillmed 1993 högskolelagi dennasteg togsprocess
högskolor blev genomförd.mål- resultatstyming universitet ochoch av

inom högskolesek-och beslutsbefogenheterDecentraliseringen av ansvar
högskolornasituation för universiteten ochskapat helthartom en ny

hur den organisationeni intensiv diskussionoch resulterat egnaomen
och i vilken utsträckningtill de förutsättningarnaskall mananpassas nya

universitet och hög-respektive samverka med övrigaskall konkurrera
i landet.skolor

högskoleväsendetförOmläggningen det statliga styrsystemetav
låg inom olika centralaolika uppgifter tidigareinnebär radatt somen

kompetensområde omfattas central regle-inte längremyndigheters av
och högskolorerbjuder VHS universitetuppgifterring. En del dessaav

utnyttjas beslutarutsträckning VHS tjänsteri vilkenservice mensom
universitet ochhögskola. naturligteller Detrespektive universitet är om

rationellt utföra dessadethögskolor överväger är att senaremeraomnu
utsträckning harendast i begränsadregi. VHS,uppgifter i För somegen

ställer dethögskolesektom,Servicetjänster utanförmarknad för sinaen
verksamheten.krav anpassningstora av

högskolorför universitet ochservicemyndighetinte baraVHS är en
högskoleområdetpå med myndighetsupp-också central myndighetutan

roll har,dubblaoch riksdagens beslut. Dennaregeringensgifter enligt
förhållande till univer-ställningoklar iVHSstyrgruppen, gett enmenar

VHS sinhögskolor har inteUniversitet ochsitet och högskolor. sett som
efterfrågan VHS tjänstermedförtvilket bl.a.serviceorganisation att

varit möjligt.vadsannolikt blivit lägre än som annars
inte hellercentral myndighet harställningochVHS somansvar

inneburit VHSbeslutsbefogenheter. haråtföljts Detmotsvarande attav
beslutsamhethandlingskraft ochmed deninte alltid kunnat somagera

Även från regeringdet gäller uppdragenmyndighetsansvaret krävt. när
således roll.haft otydlighar VHSoch riksdag en

förinitierats ledningarnadiskussionvisar denSamtidigt avsom
finns behovhögskoleväsendetdet inomuniversitet högskoloroch att av

uppgifter och för bevakningsamordning vissaförorganisation avaven
framgårförhållande statsmakterna. Somtillintressen i avgemensamma

universi-företrädare fördet bland olikabehovsanalys finnsstyrgruppens
samverkan kringbehovetmedvetenhethögskolor klarochtet om aven
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många de serviceuppgifter VHS erbjuder. har inom universi-Detav som
ocksåoch högskolevärlden VHS kan deövervägtstets- motom svara

krav universitet och högskolor ställer organisation.som en gemensam
rollVHS anslagsmyndighet och det inflytandet för universitetsom svaga

sådanoch högskolor angivitshar bl.a. skäl lösning. VHSmotsom en
har gjort den bedömningen, sådandelar, roll förstyrgruppen attsom en

såskulleVHS kräva genomgripande förändringar i verkets struktur och
frågaorganisation det organisation.äratt enom ny

Styrgruppens uppdrag har varit genomföra förstudie rörandeatt en
förutsättningarna för förändrade styrformer service tillVHSm.m. av
universitet och högskolor. Styrgruppen har därvid analyserat VHS
uppgifter för klargöra vilka kan betraktas serviceuppgifteratt som som
till universitet och högskolor och vilka betrakta natio-är attsom som
nellt angelägna uppgifter.

VHS serviceuppgifter

följande VHS-uppgifter renodladeStyrgruppen bedömer servi-äratt
ceuppgifter till universitet och högskolor.

studerande till grundläggande högskoleutbildningA utförsntagning av
universitet högskolor. harVHS uppdrag och Statsmaktemaav av

frågan frågaockså klargjort antagning studerande lokaläratt om av en
framhållaför universitet och högskola. Styrgruppen vill dockrespektive

studenterna behovet effektivitet idet med hänsyn till bl.a. ochatt av
fördel det i fortsättningen före-platsutnyttjandet, kan ävenattvara en

frågor.samordning kring dessakommer teknisken
expertstödUpphandling kvalificerad ochutrustning im.m. upp-av

handlingsärenden utförs uppdrag universitet och hög-VHSav av
skolor. vill understryka de ekonomiska vinster liggerStyrgruppen som

träffats föri rationellt genomförd upphandling och i de ramavtal somen
Ävenområden. frånolika materialet behovsanalys skallstyrgruppensom

tolkas försiktigt tyder universitet och högskolor lägger neddet att
påanmärkningsvärt lite upphandling. Styrgruppen detanserresurser

tillgångekonomiskt rationellt ha till kvalificerad expertis i dessaatt
frågor handläggningkunna stimulera till kvalificeradsamt att en av
upphandlingsärenden lokalt.

juridisk service universitet och högskolor fonnVHS erbjuder till av
Universitet högskolor haruppdragsfinansierade konsultinsatser. och

något erfaren-olika bedömning behovet juridisk kompetens. VHSom av
efterfrågan på insiktheten visar finns juridisk kompetens meddetatt

ocksåvill pekaoch kunskaper högskoleväsendet. Styrgruppen attom
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för högskolorna i behovsanalysen har redovisatföreträdare de ettnya
behov juridisk kompetens.stort av

utveckling DB-utvecklingadministrativ och A endastVHS stöd för är
vill dockomfattning uppdragsfinansierad. Styrgruppeni begränsad

starkt behovuniversitet och högskolor finnsunderstryka det bland ettatt
områden. framgårinom dessa Detoch intresse för samordnande insatser

universitet och högskolor bildat förde samarbetskonsortierbl.a. somav
datafrågoradministrativautveckling styrsystem, m.m.avgemensam

högskolor starkt medvetnauniversitet ochStyrgruppen äratt omanser
frågor utveckling böradministrativdetta och vikten att m.m.av om

ansvarsområde.högskolasrespektive universitets ochligga inom

nationell karaktärVHS uppgifter av

uppgifter ochVHS-uppgifter nationellafölj andeStyrgruppen ärattanser
måste för dem ochdirekti fortsättningenäven ta ettatt staten ansvar
statsbudgeten.anslagfinansiera dem via över

högskolesektomverksamheten i förstauppföljning inom ärVHS av
Ävenfrån nationell angelägenhet.statsmakterna ochuppdraghand ett en

utifrånmåstekräver bestämmasverksamhetenden statistik stats-som
inom högskoleom-följa utvecklingenintresse kunnamaktemas attav

rådet.
utbildnings- ochdeltagande i E Ubeslutar svensktStatsmaktema :som

svenskt delta-också nationellt intresseforskningsprogram. Det är attett
tillfredsställande EU ställergenomförsgande i sätt.ettprogrammen

påockså medverkan i Styrgruppenkrav Sveriges attanserprogrammen.
högskoleväsendetföranslutning till EU:suppgifter ivissa program

alltså serviceuppgifter tilloch kan intekräver nationellt ses somansvar
högskolor.universitet och

högskoleutbildning.avslutad utländskekvivaleringgenomförVHS av
mindrearbetsmarknadsskäl ochmotiveradVerksamheten ärär avav

uppgiftenhögskolor. Styrgruppenintresse universitet ochför attanser
måste angelägenhet. Styrgrup-nationellfortsättningeniäven ses som en

framhålla informationekvivaleringdock VHSvill ut-att ger ompen
både universitet och hög-till förhögskoleväsendeländskt är nyttasom

studenter.skolor och för
infonna-nationellt intresse alldetStyrgruppen är attatt ettanser av

tillhandahållashögskoleutbildningar förlandets kantion ettom
Informationen finnslättillgängligtstudievägledare m.fl.studenter, sätt.

ASK-och grunden föruniversitet och högskolorrespektive utgör
databasen.
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Högskoleprovet studerande andra möjlighet påinprövager atten
universitet och högskolor. Provet serviceär till de studerande. Endasten
statsmakterna kan högskoleprovets fortbestånd.garantera Styrgruppen

för högskoleprovatt utarbetas,ansvaret tillhandahållsanser att och
genomförs nationellär angelägenhet.en

VHS uppgifter med oklar ställning

Styrgruppens analys VHS verksamhet visar någraför områdenattav är
det oklart uppgifterna skall nationella angelägenheter ellerom anses vara

det frågaär service till universitet och högskolor.om om
VHS har enligt sin instruktion nationellt uppdrag förett in-att svara

formation högskolesektom. VHS informationsansvar dock inteärom
preciserat.närmare Styrgruppen universitetäven och hög-attmenar

skolor har informationsansvar sinett verksamhet. Det enligtärom
mening dock intestyrgruppens rimligt lämna hela information-överatt
högskoleväsendet till universitetsansvaret och högskolor. Ett natio-om

nellt kvarstår. Styrgruppen vill understryka det nationellaansvar att
för information högskoleutbildning,ansvaret forskning och hög-om

skolefrågor i övrigt bör preciseras och målsättningtydligt föratt en
informationsuppgiften Uppföljningsverksamheten kan här lämnaanges.

viktigt bidrag.ett
Även det gäller informationnär internationella förhållanden inomom

högskolesektom VHS nationellaär oklart. VHS infonnationsupp-ansvar
gifter kurser och studieresorsamt verket ochm.m. som arrangerar som
riktar sig direkt till universitet och högskolor enligtär, styrgruppen, av
den karaktären de bör ligga inom för universitetsatt och hög-ramen
skolors intemationaliseringsansvar. Styrgruppeneget frågaattanser en
för statsmakterna klarlägga detär nationellaatt och det natio-ansvaret
nella behovet det gäller informationnär internationella högskolefrå-om
gor.

VHS ocksålämnar information utländska högskoleutbildningarom
till studenter planerar studera utomlands. Den insatsen under-attsom
lättas de kunskaper utländska universitets och högskolorsav om ut-
bildningar fårVHS ekvivaleringsarbetet. Studenternassom genom
efterfrågan VHS service områdetdet här har ökat kraftigt. Styr-

förutsätter studenternas behov informationatt inför studiergruppen av
vid utländska universitet och högskolor uppmärksammas i samband med

det nationella för informationatt internationella högskole-ansvaret om
frågor klarläggs.
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högskoleorganisationUppgifter för en ny

ledningsnivån devidpådetvisarintervjuundersökning attStyrgruppens
betydandefinnshögskolornaochuniversitetenaktuella samsyn omen

VHS.utförsidaguppgifterantalkringsamverkan avbehovet ett somav
ekonomiska ansvaretsamverkan är samtförmotivenviktigasteDe

förhållande tilliintressenochstudenterna gemensammagentemot
samverkansorganisation försåledestänker sigManstatsmakterna. en

intressebevakning.försakområdenolikakring samtsamarbete
lämpligahögskolorochuniversitetområden sam-De somangersom

utför.VHSidaguppgiftersådanahuvudsakarbetsområden iär som
samverkanområden krävervilkanågotgår isärUppfattningama somom

högskolaochuniversitetvarjehanterasböruppgiftervilkaoch avsom
serviceupp-VHSbedömningenändå den attgörför sig. Styrgruppen

högskoleorganisation.kunnabör övertasväsentligtgifter i allt av en ny
VHS-deförhemvistenorganisatoriskadenhar övervägtStyrgruppen

delangelägenheter. Ennationellabedömtuppgifter somgruppensom
sådan organi-tilllämnaskunnauppdragböruppgifterdessa ensomav

angelägnanationelltfår bådedennainnebärDethantera.sation attatt
uppgifterochstatsbudgetendirektfinansierade över somuppgifter
dubblaöverlämna. Dettabeslutathögskoloroch ansvar,universitet att

behöverstatsmakten,ochhögskolorochuniversitet motbådedvs. mot
högskolor.ochuniversitettillförhållandeioklarhetertillledadock inte

kommerorganisationen attdennämligenförutsätter attStyrgruppen nya
frånuppdragenochhögskolorochuniversitet attstyrdhelt avvara

deannorlunda änprincipielltbetraktasbörsåledes intestatsmakterna
myndig-frånfår företag,normalthögskolorochuniversitetuppdrag som

organisationer.ochheter
högskoleut-utländskavslutadekvivaleringStyrgruppen att avanser
lämnakunnabörstatsmakternauppgiftsådan sombildning är somen

kun-kräverEkvivaleringhögskoleorganisationen.till denuppdrag nya
ochUniversitethögskolesystem.utländskaochinhemskaskaper om

erfarenheterdeochden kompetensockså drakanhögskolor nytta av
tillgodosigräknavillstudenternärekvivaleringsarbetet genererarsom

svenskihögskoleutbildningarutländska examen.olika en
iockså viktiga antag-utbildningssystem ärutländskaKunskaper om

gymnasiebetyg ärutländskaTillgodoräknandetningsverksamheten. av
Genombeslutskompetens.lärosätesvarjeinomliggerbedömning somen

ekvivaleringsupp-handhahögskoleorganisation attuppdraatt nyen
två ställen.byggskompetenserliknandeundviksdrag uppatt

nationellavissamening, attockså enligtför,talarDet styrgruppens
medsamordnasutbildningsprogrammed EUzssamband enuppgifter i



.SOU 1994:153 Bilaga 5 65

högskoleorganisation. statsmakterna bör på uppdrags-övervägany att
basis i första hand överlämna vissa nationella uppgifter inom förramen
Erasmus-Sokratesprogrammet. Det finns enligt starka skälstyrgruppen

hållaför ihop ekvivaleringen utländska högskoleutbildningaratt medav
vissa delar EU:s utbildningsprogram.av

Styrgruppen för och uppdatering ASK-att ansvaretanser m.m. av
databasen, innehåller det samlade utbudet högskoleutbildningar,som av
väl lämpar påsig regeringens uppdrag, handhas högskole-att, av en ny
organisation.

Även högskoleprovet påbör uppdrag statsmakterna kunna över-av
lämnas till högskoleorganisation.en ny

Fortsatt nationellt ansvar

Däremot bör inte uppfäljningsverksamheten överföras till högskoleor-en
ganisation. Uppföljningen ska bidra till statsmaktemas beslutsunderlag
beträffande hållashögskoleväsendet åtskilt frånoch bör de institutioner

föremål för uppföljning. framhållaär Styrgruppen vill istället detsom
samband finns mellannära utvärdering och uppföljning vilket enligtsom

talar för VHS uppföljningsverksamhet inordnas i Kans-styrgruppen att
lersämbetet.

Samverkansorganisationens struktur

En samverkansorganisation för måsteuniversitet och högskolor hany
viss stabilitet. Det förutsättning påför organisationenär att etten en

effektivt och slagkraftigt skall kunna hantera för universitet ochsätt
högskolor uppgifter och företräda universitet och hög-gemensamma
skolor statsmaktema. När uppgifter överlämnas tillgentemot samver-
kansorganet måste beslut kunna fattas inte organisationensäven om
samtliga medlemmar biträder det.

Styrgruppen måstesamverkansorganet ha demokratiskattmenar en
uppbyggnad där samtliga universitet och högskolor har rimligt avvägtett
inflytande. fast bestående årsmöte,En ledningsorganisation styrelseav
och styrelsen utsedd chefstjänsteman skapar förutsättningar fören av
stabilitet och kontinuitet i verksamheten.

Styrgruppen förutsätter samtliga statliga universitet och högskoloratt
ansluter sig medlemmar till samverkansorganet. Väljer flera univer-som
sitet och högskolor ställa sig utanför organisationen, kommer dessatt
möjligheter för uppgifter och hävda universi-att attsvara gemensamma
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förhållande försva-till statsmakternaioch högskolors intressen atttets
Övervägande frivilligt. Samtidigtmedlemskapetförskäl talar ärattgas.

samverkansorgani-på förutsättningarna förpekavill attattstyrgruppen
frånuppgifteråta angelägnasig nationelltskall kunnasationen stats-

Om det frivil-representativ.stabil ochden upplevsmakterna är att som
nödvändig stabilitetsaknarorganisationenmedlemskapet innebärliga att

organisatoriska lösningar.andrabehövakan statsmakterna överväga
medlemsavgifterfinansierasSamverkansorganisationen bör genom

skall täckaMedlemsavgiftemaför utförda uppdrag.och ersättning en
för intressebevak-utgiftervissabasorganisationviss samt gemensamma

organisationen utförServiceuppgifteropinionsbildningning, somm.m.
Uppdragnågra finansieras direkt.medlemmaralla elleruppdrag av

direkt statsbud-finansierasstatsmakternauppdrag överutförs avsom
geten.

uppfattningsåledes enligtSammanfattningsvis skulle styrgruppens
med vadtvå huvuduppdrag i enlighetorganisationen haönskvärdaden

nämligenanförts,tidigaresom
regeringuppdragutförsuppgifterNationellt angelägna avsom

direkt via anslag.finansierasochoch riksdag som
eller tillsam-högskolor ochochSådan universitetservice envarsom

genomföraorganisationenuppdraberedda motattär attmans
ersättning.

kanhögskolegemensamttillpunkten 1Uppdrag enligt ett organ
myndig-överlåtande uppgifterstöd i lag förförutsätta avsersomav

hetsutövning.
förhåll-organisationensockså betona denvillStyrgruppen att nya

studenterna övervägs.ningssätt gentemot

arbetetDet fortsatta

ställningskyndsamtregeringenförhoppning tarDet attär styrgruppens
klarläggandenYtterligareförstudien. ärredovisas itill de förslag som

nationelltvissahanteringenden fortsattabeträffandenödvändiga av
möjligavilkaockså klarlägganödvändigtuppgifter. Detangelägna är att

samverkansorgani-föreligger för denlösningarorganisatoriska nyasom
ställning.fonnellasationens

med VHSsamverkanoch NHR iuppdra SARbörRegeringen att
genomföragodkännanderiksdagensförutsättningoch under styrgrup-av

högskolor. Iochför universitetorganisationförslag till en nypens
angelägenhetnationellvilka uppgifterbörregeringsuppdraget avanges
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till den organisationenregeringen uppdra ombe-att attavser nyasom
regeringen därvid ställer beträffande demokratisksörja de villkorsamt

och beslutsbefogenheter.struktur, stabilitet
samverkansorganisationen skallsikte denUppdraget bör ta att nya

bildas den juli 1995.kunna 1
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