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Yttrande över Tillsynsutredningens betänkande Tillsyn
(SOU 2004:100)
Högskoleverket har till uppgift att utöva tillsyn över främst statliga universitet och
högskolor. I sitt yttrande över Tillsynsutredningens delbetänkande (SOU
2002:14) delade Högskoleverket utredningens uppfattning att en lag om tillsyn
skulle bidra till en tydligare statlig tillsyn. Högskoleverket bifogade en skrivelse
som verket gav in till regeringen i november 2000 med en begäran om
klarläggande av Högskoleverkets tillsynsroll. I denna skrivelse tar verket upp en
rad problem som uppkommer vid tillsyn av statliga myndigheter. När verket nu
tar del av Tillsynsutredningens överväganden och förslag till en tillsynslag, kan
verket konstatera att utredaren endast i begränsad utsträckning tagit hänsyn till de
förutsättningar som gäller vid tillsyn av statliga myndigheter. I stället har
utredningens utgångspunkt varit tillsyn av privata och kommunala tillsynsobjekt.
En stor del av de föreslagna bestämmelserna kommer inte att bli tillämpliga på
Högskoleverket.
När det gäller de bestämmelser som kan bli tillämpliga för Högskoleverkets del,
saknar verket i vissa delar analyser utifrån de förutsättningar som gäller vid tillsyn
av statliga myndigheter. Högskoleverket anser att en lag med det föreslagna
innehållet inte är det lämpligaste medlet för att tydliggöra och stärka verkets
tillsyn. Högskoleverket avstyrker därför att en sådan lag införs. Behovet av ett
klarläggande av verkets tillsyn kvarstår dock. Ett införande av en tillsynslag hade
krävt en omfattande analys för varje tillsynsområde om vilka regler som skall
tillämpas för respektive tillsynsmyndighet. Detta arbete bör genomföras även om
en tillsynslag med det innehåll som Tillsynsutredningen föreslår inte införs. Det är
dock nödvändigt att riksdagen ställer upp krav på att bestämmelser skall finnas för
varje tillsynsmyndighet i respektive sektorslag. Enligt Högskoleverkets mening bör
det ske genom att riksdagen antar en lag som definierar statlig tillsyn och anger att
för varje tillsynsområde skall regler om tillsynen föreskrivas i lag.
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Detta yttrande har beslutats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Christian Sjöstrand.
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