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Betänkandet Från verksförordning till myndighetsförordning
(SOU 2004:23)
Sammanfattning

Högskoleverket ifrågasätter det lämpliga i förslaget att endast ett
myndighetsbegrepp skall finnas.
Högskoleverket avstyrker följande förslag:
-

att myndighetsförordningen skall innehålla en regel som anger att en
överenskommelse skall träffas mellan värdmyndighet och
nämndmyndighet,

-

att rätten att överklaga anställningsärenden inom staten skall tas bort.

I övrigt delar Högskoleverket utredarens förslag och bedömningar.
Högskoleverkets synpunkter

Förslagen i betänkandet är i huvudsak väl avvägda och Högskoleverket finner
endast skäl att uttala sig om följande förslag. I övrigt delar verket utredarens
förslag och bedömningar.
Kap. 3

Utredaren föreslår att det i varje myndighets instruktion skall anges om
myndigheten är central förvaltningsmyndighet eller inte. Andra
myndighetsbegrepp skall inte förekomma i instruktionerna.
Högskoleverket är enligt sin instruktion central myndighet, inte central
förvaltningsmyndighet. Definitioner på de olika begreppen går inte att finna och
det är oklart på vilka grunder regeringen bestämmer att en myndighet skall vara
central förvaltningsmyndighet eller central myndighet. Klargöranden är därför
nödvändiga. Utredaren anser dock inte att det är en uppgift för utredningen att
definiera begreppet central förvaltningsmyndighet. Om det blir det enda
begreppet är det i och för sig sannolikt att Högskoleverket kommer att benämnas
central förvaltningsmyndighet. Verket vill dock påpeka att det vore olämpligt om
Högskoleverket i sin instruktion inte skulle ha en benämning som anger den
nationella funktion som verket har, vilket skulle bli följden om definitionen av en
central förvaltningsmyndighet inte skulle omfatta Högskoleverket. Mot denna
bakgrund ifrågasätter Högskoleverket det lämpliga i att endast ha ett
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myndighetsbegrepp. Problemen med tolkningen av handläggningsförordningen
kan lösas genom ändringar i den förordningen.
Kap. 7

Högskoleverket tillstyrker att de fyra ledningsformerna skall regleras var för sig i
myndighetsförordningen. Högskoleverket anser att styrelserna för universitet och
högskolor själva skall få utse rektor och har nyligen lagt fram ett förslag till
regeringen med denna innebörd. En sådan lösning kan genomföras genom en
särreglering i högskoleförfattningarna.
Kap. 12

Vid Högskoleverket finns Rådet för högre utbildning. Högskoleverket välkomnar
förslaget att det i myndighetsförordningen skall anges att det självständigt
beslutande organet är självständigt ansvarigt för de beslut som fattas inom organet.
Kap. 13

Högskoleverket är värdmyndighet för Överklagandenämnden för högskolan och
Högskolans avskiljandenämnd. Mot bakgrund av erfarenheterna av snart nio års
samarbete med dessa myndigheter ser Högskoleverket inget behov av en regel i
myndighetsförordningen som anger att en överenskommelse skall träffas mellan
värdmyndighet och nämndmyndighet. Högskoleverket avstyrker därför förslaget.
Kap. 20

Högskoleverket har tagit del av det yttrande över betänkandet som beslutats av
Överklagandenämnden för högskolan (reg. nr 12-260-04) och instämmer i de skäl
som nämnden anför för ett behållande av rätten att överklaga anställningsärenden
inom staten. Högskoleverket avstyrker därför utredarens förslag i denna del.
Verket delar utredarens uppfattning att rätten att överklaga anställningsärenden
inom universitets- och högskoleområdet bör behållas.
Detta yttrande har beslutats av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
verksjuristen Christian Sjöstrand. I den slutliga handläggningen har även
verksjuristen Åsa Kullgren och arkivarien Marie Norell deltagit.
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