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Särskilt organ för lärarutbildning – beslut med anledning
av Högskoleverkets anmodan
Bakgrund
Högskoleverket har i rapporten Högskolornas särskilda organ för lärarutbildning
(2002:41 R) utrett hur reglerna om särskilda organ för lärarutbildning tolkas och
tillämpas vid universitet och högskolor. I rapporten gör Högskoleverket en
bedömning av de enskilda lärosätenas särskilda organ för lärarutbildning.
Högskoleverket anmodade de lärosäten som i rapporten bedömts inte ha följt gällande
bestämmelser att redovisa sina åtgärder till Högskoleverket. Göteborgs universitet var
ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Göteborgs universitet (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Ordförande och vice ordförande

Av redovisningen från Göteborgs universitet framgår att styrelsen för universitetet
beslutat att de berörda lärarna skall lämna förslag på ordförande bland de externa
ledamöterna. En sådan begränsning av lärarnas förslagsrätt är inte förenlig med
bestämmelsen i 3 kap. 7 a § tredje stycket högskoleförordningen (1993:100).
Göteborgs universitets redovisning
Göteborgs universitet har anfört bl.a. följande
Vid universitetet finns det en lång erfarenhet av olika organisationsmodeller för
lärarutbildningen. En viktig slutsats för Göteborgs universitet är att det är en fördel
för lärarutbildningen med en opartisk ordförande i en beslutsstruktur som består av
starka företrädare för olika intressen. Vid bildandet av utbildnings- och
forskningsnämnden för lärarutbildningen gjordes bedömningen att styrelsen i enlighet
med 2 kap. 2 § 1 högskoleförordningen har rätt att besluta att ordföranden skall
komma ur gruppen "externa ledamöter".
Göteborgs universitet delar Högskoleverkets uppfattning att det inte framgår av
förordningen ur vilken kategori ordföranden skall hämtas. Avsaknad av reglering i
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kombination med styrelsens rätt att själv besluta i viktigare frågor om högskolans
organisation (2 kap. 2 § 1) tolkar universitetet som att i dag gällande beslut är
korrekt. Bakgrunden till styrelsens ställningstagande är att en extern ordförande är
den bästa lösningen för en bra och effektiv lärarutbildning i Göteborg. Om
universitetets tolkning är felaktig skall rättelse ske. Sådan rättelse bör ske efter det att
regeringen meddelat nya regler för beslutande organ alternativt att man inte kommer
att agera baserat på Högskoleverkets skrivelse.
Högskoleverkets bedömning
Regeringen har i sitt beslut angående Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
(U2002/4297/UH) visat på vilka möjligheter en styrelse har att påverka
sammansättningen av en fakultetsnämnd. Regeringen har därmed funnit att
högskoleförordningens bestämmelser inte hindrar att en styrelse beslutar om
fördelning av bl.a. representanter från olika delar av en fakultet. Med beaktande av
detta uttalande bör det även vara möjligt för en styrelse att besluta om ur vilken grupp
ledamöter ordföranden i ett särskilt organ skall hämtas. Mot denna bakgrund godtar
Högskoleverket Göteborgs universitets åtgärder med anledning av Högskoleverkets
beslut.
En kopia av detta beslut överlämnas dock till regeringen.
Ärendet är därmed avslutat.
Beslut i detta ärenden har fattats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av verksjuristen
Marie Stern Wärn.
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