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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. Högskolan
Kristianstad var ett av dem.
Högskoleverket gjorde i rapporten följande bedömningar vad avser det särskilda
organet för lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad (för fördjupad information
hänvisas till rapporten).
Sammansättning av organet

Nämnden för utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad har totalt tio
ledamöter varav fem är representanter för lärarna, vilket med hänvisning till
bestämmelserna om att lärarrepresentanterna skall utgöra flertalet i organet är för
lågt.
Val av representanter för lärarna

Vid högskolan har samtliga lärare deltagit i valet av representanter för lärarna.
Detta förfarande är inte förenligt med högskoleförordningens bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande

Vidare utses ordförande och vice ordförande av rektor efter hörande av valda lärare
och studenter. Ett sådant förfarande är inte i enlighet med högskoleförordningens
bestämmelser.
Högskolan Kristianstads redovisning

Högskolan Kristianstad har anfört bl.a. följande.
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Nämnden för utbildningsvetenskap inrättades av styrelsen i ett särskilt
organisationsbeslut den 15 februari 2001, varefter nämnden konstituerades den 1
juli 2001. Erfarenheterna från den tid som förflutit är goda.
Syftet med nämndens verksamhet är bl.a. att bredda inflytandet till att omfatta
hela högskolan och att ge möjlighet till nya lärarutbildningar vid de institutioner
som ännu inte är direkt berörda, vilket återspeglas i tolkningen av behöriga lärare
till detta särskilda organ.
En förändring av sammansättningen under den rådande mandatperioden är
olämpligt och kommer att störa nämndens verksamhet på ett oacceptabelt sätt.
Detta gör att styrelsen finner det mest ändamålsenligt att först i samband med ny
mandatperiod vid halvårsskiftet 2004 göra erforderliga ändringar. I realiteten
handlar det således om att under ytterligare drygt ett år bibehålla den nuvarande,
väl fungerande, sammansättningen.
Styrelsen föreslår således att ändringar görs i samband med den nya
mandatperioden.
Högskoleverkets bedömning

Vad gäller val av lärarrepresentanter och utseende av ordförande och vice
ordförande har Högskoleverket i en skrivelse till regeringen den 10 december
2002 uppmärksammat de tolkningssvårigheter som bestämmelserna i
högskolelagen och högskoleförordningen vållat lärosätena. I avvaktan på
regeringens ställningstagande i dessa frågor vidtar Högskoleverket tills vidare ingen
åtgärd med anledning av högskolans redovisning i den delen.
I frågan om sammansättningen av organet har styrelsen för Högskolan
Kristianstad funnit det mest ändamålsenligt att först i samband med en ny
mandatperiod vid halvårsskiftet 2004 göra erforderliga ändringar. Högskolan har
bl.a. motiverat sitt ställningstagande med att en förändring av sammansättningen
under rådande mandatperiod är olämplig och kommer att störa nämndens
verksamhet. En komplettering med ytterligare en representant för lärarna torde
enligt Högskoleverkets mening inte vara av sådan karaktär att den stör nämndens
verksamhet. Att vänta så länge som till halvårsskiftet 2004 med att uppfylla
högskolelagens regler om sammansättningen av det särskilda organet är inte
acceptabelt. Högskolan bör därför snarast genomföra det nödvändiga fyllnadsvalet.
Högskolan Kristianstad skall senast den 5 maj 2003 redovisa sina åtgärder med
anledning av verkets ställningstagande.
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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