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Yttrande över remissen om avveckling av Myndigheten
för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) ska
avvecklas under 2008. Med anledning av detta har det inom Regeringskansliet
utarbetats en promemoria om hur avvecklingen ska gå till.
Högskoleverket föreslås få överta ansvaret för informations- och
marknadsföringsinsatser vad gäller den IT-stödda distansutbildningen genom att
utveckla studera.nu med information och söksystem. Verket har inget att invända
mot detta, men menar att det föreslagna resurstillskottet för åren mellan 2009 och
2011 bör permanentas för att säkerställa driften av information och söksystem.
Högskoleverket föreslås vidare få ansvaret att utvärdera lärosätenas arbete med
pedagogisk utveckling. Det är en uppgift som Högskoleverket gärna antar. Men
verket menar också att det är angeläget att sprida resultaten av den pedagogiska
utvecklingen som sker vid lärosätena. Av den anledningen förutsätter verket att en
återkommande utvärdering och uppföljning av arbetet med pedagogisk utveckling
också innebär att lyfta fram och sprida goda exempel.
När det gäller breddad rekrytering föreslås att universitet och högskolor tar över
ansvaret för arbetet med att främja breddad rekrytering. Det bör dock noteras att
det idag inte finns direkta incitament för lärosätena att satsa på denna uppgift.
Högskoleverket har tidigare, som nämns i promemorian, gjort en uppföljning av
lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Uppföljningar av detta slag bör även
göras i framtiden. Verket menar att det inte enbart räcker med att lärosätena
redovisar detta arbete i årsrapporterna. Högskoleverket är berett att regelbundet
göra uppföljningar av hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering.
En viktig uppgift som NSHU har idag är den studievägledning som
myndigheten framgångsrikt bedriver med ett antal lärosäten. Högskoleverket har
genom studera.nu en omfattande och mycket använd studieinformation till
framför allt blivande studenter. Genom konkurrensen om studenterna framstår
behovet av en neutral studievägledningskanal alltmer som önskvärd.
Högskoleverket är därför berett att överta ansvaret för NSHUs vägledningstjänst.
Denna skulle kunna inordnas inom studera.nu. I denna fråga har Högskoleverket
haft underhandskontakter med Skolverket som delar uppfattningen om behovet av

en central studievägledningsservice. Om det skulle bli aktuellt att Högskoleverket
tar över denna verksamhet bör ett samarbete övervägas med Skolverket.
Högskoleverket förutsätter att det kommer att ske en fortsatt dialog om
eventuellt övertagande av uppgifter som NSHU idag utför. Högskoleverket ser det
som angeläget att det nationella arbetet de initierat med pedagogisk utveckling av
nätbaserad distansutbildning förs vidare.
För att säkerställa en god kvalitet i utförandet av uppgifterna kommer det att
krävas resurstillskott. Verket är berett att i den fortsatta dialogen precisera
resursbehovet.
Beslut att avge detta yttrande har fattats av universitetskansler Anders Flodström
efter föredragning av informationschef Eva Ferndahl. I beredningen av remissvaret
har även Lennart Ståhle, informatören Charlotte Löfgren och utredaren Thomas
Furusten deltagit.
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