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Yttrande över betänkandet Bättre arbetsmiljöregler I,
Samverkan, utbildning, avtal m.m. SOU 2006:44
Näringsdepartementet remitterade betänkandet ovan med diarienummer
A2007/355/ARM för yttrande till Högskoleverket. Begäran om yttrande inkom
till verket den 1 december 2008 och Näringsdepartementet begär svar till den 8
januari 2009. Yttrandet ska dock endast avse avsnitt 4.
Högskoleverket vill inledningsvis påpeka att arbetsmiljön inom den högre
utbildningen är varierande och innefattar inte bara seminarierum och
föreläsningssalar utan även laborativa miljöer och yrkesförlagd utbildning.
Högskoleverket delar huvudförslaget i utredningen, att studenternas deltagande i
arbetsmiljöarbetet behöver förtydligas genom att regelverket anpassas för deras
situation. Högskoleverket menar att det bör göras tydligt att en ny reglering även
omfattar forskarstuderande.
När det gäller förslaget att studenter inte ska få s.k. ”stoppningsrätt” så menar
Högskoleverket att utredningens motiv för detta är oklara. Högskoleverket anser
att studerandeskyddsombuden också bör få stoppningsrätt. Studenterna är
myndiga och bör i allmänhet ha god förmåga att ta ställning i arbetsmiljöfrågor.
Högskoleverket anser att arbetsmiljöarbetet kan stärkas om studenterna deltar på
samma villkor som övriga ledamöter. Verket menar dock att regeringen noga bör
överväga utformningen av regelverket i denna del så att kontinuiteten i
verksamheten inte drabbas i onödan. Bestämmelserna måste tydligt ange att
arbetsmiljöverkets prövning av ett stoppningsbeslut måste ske skyndsamt.
Högskoleverket menar att regeringen i den fortsatta beredningen av denna fråga
måste överväga konsekvenser av ett slopat kårobligatorium. En av farhågorna kring
detta förslag är att om obligatoriet slopas så påverkar det intresset för
kårengagemang negativt. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att rekrytera
studenter till arbetsmiljöarbete.

Vidare bör den fortsatta beredningen beakta förslagen i SOU 2008:104
Självständiga lärosäten, där lärosätena föreslås få en ny offentligrättslig
organisationsform.
Yttrandet har beslutats av universitetskansler Anders Flodström efter föredragning
av utredaren Per Gunnar Rosengren i närvaro av huvudsekreteraren Lena
Adamson, informationschefen Eva Ferndahl och avdelningschefen Cecilia
Nordling.
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