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Yttrande över Att styra staten – regeringens styrning av
sin förvaltning (SOU 2007:75)
Utredningen Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning lämnar
genomgripande förslag på hur regeringen fortsättningsvis ska styra myndigheterna.
Högskoleverket välkomnar utredningens förslag och menar att de kommer att
innebära en i grunden effektivare statsförvaltning. Det torde framstå för de flesta
som arbetar med myndighetsstyrning att den mål- och resultatstyrning som
utformades för drygt 50 år sedan har kommit till vägs ände. De regleringsbrev som
årligen beslutas av regeringskansliet innehåller återrapporteringskrav som utformas
av olika intressenter och det framstår som tveksamt till vilken användning dessa
uppgifter kommer inom regeringskansliet. Utredningens förslag är därför viktiga
inte minst för universitet och högskolor vars regleringsbrev har vuxit till en
oöverskådlig flora av återapporteringskrav som orsakar ett betydande
administrativt arbete.
Utredningens förslag att instruktionen ska vara det centrala dokumentet för
regeringens styrning delas av Högskoleverket. Förslaget att verksamhetsdelen i
regleringsbrevet totalt ska avskaffas bör diskuteras närmare. Det är naturligt att
årligen återkommande uppdrag bör kunna utgå ur regleringsbrevet.
Högskoleverkets verksamhet kännetecknas av att vara en stabsmyndighet till
regeringen. Verket har därför i myndighetsdialogen med Utbildningsdepartementet eftersträvat att nya tillkommande uppdrag tas med i
regleringsbrevet. Sådana uppdrag diskuteras som regel ingående med företrädare
för departementet innan de tas med. Högskoleverket ser det därför som en fördel
att flertalet av de nya uppdragen, som inte är årligen återkommande, finns
förtecknade i en bilaga till regleringsbrevet.
Högskoleverket har idag väl fungerande informella och återkommande
kontakter med företrädare inom Utbildningsdepartementet på olika nivåer. Enligt
verkets uppfattning fungerar dessa kontakter utmärkt för ömsesidig information
och diskussion om verksamheten. Verket har emellertid förståelse för att sådana
kontakter inte alltid finns för andra myndigheter och att formerna för dessa måste
klargöras. Det är dock viktigt att betona att sådana kontakter mellan departement

och myndigheter aldrig får innebära att informella uppdrag utdelas eller att
myndigheternas ställningstagande i enskilda frågor påverkas.
Högskoleverkets instämmer i utredningens förslag om årsredovisningens
utformning. Under åren har verkets årsredovisning utvecklats i den riktning som
utredningen förespråkar, en information till regeringen. Verket har inte bedömt
det som nödvändigt att utforma årsredovisningen med avseende på andra
intressenter. När det gäller universitet och högskolor menar Högskoleverket,
liksom utredningen, att högskoleförordningen kan behöva kompletteras med
bestämmelser om den information som lärosätena ska lämna årligen.
När det gäller budgetunderlaget finner Högskoleverket det rimligt att det
renodlas till ett beräkningsunderlag. Budgetunderlaget i dess nuvarande form med
analyser av omvärldsförhållanden som påverkar verksamheten inkommer i
nuvarande ordning för sent till regeringskansliet för att reellt kunna påverka
anslagstilldelningen för det kommande året. Högskoleverket instämmer därför
med utredningen att sådana analyser bör kunna lämnas in när myndigheterna
finner det befogat eller på uppmaning av regeringen vid andra tidpunkter som
regeringen beslutar om.
Sammanfattningsvis finner Högskoleverkets utredningens förslag intressanta
och välövervägda i syfte att effektivisera regeringens styrning av myndigheterna.
Beslut att avge detta yttrande har fattats av universitetskanslern efter
föredragning av seniorrådgivaren Lennart Ståhle.

Anders Flodström

Lennart Ståhle

Kopia till
Utbildningsdepartementet

2

