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Sammanfattning
Högskoleverket välkomnar förslaget till en ny förvaltningslag. Verket tillstyrker
förslaget med kommentarer i följande frågor.
Verket delar utredningens uppfattning att det bör framgå av aktuella
specialförfattningar i vilken omfattning enskilda organ som anförtrotts
förvaltningsrättsliga uppgifter bör tillämpa motsvarande handläggningsregler som
gäller för myndigheter.
Ur medborgarperspektivet anser verket att en påminnelse om hänsynen till
Sveriges internationella åtaganden skulle kunna vara befogad.
Högskoleverket tar upp tolkningen av partsbegreppet i tillsynsärenden och vad
som kan anses ingå i ett ärende om betygssättning.
Verket har vissa frågetecken beträffande den föreslagna formuleringen av
kommunikations- och motiveringsskyldigheten. Verket ifrågasätter även
utredningens förslag att ta bort kravet på att ett beslut ska ha gått Idaganden emot
för klagorätt.
III. Lagens tillämpningsområde

6 Huvudregeln (I §)
Högskoleverket delar utredningens uppfattning att det ur rättssäkerhetssynpunkt
kan ifrågasättas om det är rimligt att enskilda organ, som i den offentligrättsliga
lagstiftningen anförtrotts sådana förvaltningsrättsliga uppgifter som normalt
ankommer på myndigheter, inte är sltyldiga att tillämpa samma förfaranderegler
som gäller för förvaltningsmyndigheter. Högskoleverket korn till en liknande
slutsats i sin rapport Rättssäke,.heten for studenter hos enskilda utbildningsanordnare
med examensrätt, 2008:37 R, och i sitt yttrande över Autonomiutredningens
betänkande Självständiga lärosäten, SOU 2008:104. Verket konstaterade då att
studenter borde ha samma grundläggande rättsskydd oavsett om högskolan är
offentlig eller enskild. Verket ansåg att en lösning skulle kunna vara att viktiga
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regler för att skydda studenternas rättssäkerhet, gjordes tillämpliga på de enskilda
utbildningsanordnarnas verksamhet. Högskoleverket inser dock att den frågan inte
kan hanteras inom ramen för förvaltningslagens generella reglering. Verket delar
därför utredningens uppfattning att det i aktuella specialförfattningar bör anges i
vilken utsträckning förvaltningslagens bestämmelser ska gälla alternativt att det i
dessa författningar ingår en reglering som ger ett motsvarande rättsskydd för
enskilda. Den nuvarande avsaknaden av sådana handläggningsregler i lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina begränsar Högskoleverkets
möjlighet till en effektiv tillsynsverksamhet över enskilda utbildningsanordnare.

8 Avvikande bestämmelser (3 §)
Enligt utredningen framstår det som mindre konsekvent att just i förvaltningslagen
erinra om de begränsningar i den svenska normgivningskompetensen som följer av

våra internationella åtaganden. På ett annat ställe i betänkandet (5.1) anges att
reglerna i en ny förvaltningslag ska göras så pedagogiska och lättillgängliga som
möjligt inte bara för enskilda utan även för det stora antalet anställda i staten och
kommunerna som ska tillämpa dem. Ur detta perspektiv skulle, enligt verkets
uppfattning, en sådan påminnelse kunna vara befogad.

V. Allmänna krav på handläggningen av ärenden
12 Partsinsyn (9 §)
Utredningen kommer fram till att partsbegreppet kan och bör användas på samma
sätt som tidigare, alltså utan att det i lagtexten ges en mera exakt definition

(12.5.1). Högskoleverket har ingen annan uppfattning, men konstaterar att
begreppet" part" får en större tyngd när begreppet" myndighetsutövning mot
någon enskild" utmönstras ur förslaget. Att s.k. intressenter - t.ex. den som
anmäler ett tillsynsärende - normalt inte anses vara parter i första instans är en

viktig praxis för tillsynsmyndigheter som Högskoleverket. Enligt verkets
bedömning borde inte heller ett tillsynsobjekt anses ha ställning som part i ett
urvärderings- eller tillsynsärende. Däremot kan det finnas andra skäl att tillämpa
motsvarande rutiner när det är rimligt.

VI. Ärendenas väckande
17 Framställning från enskild och behandling av bristfällig framställning (16
och 17 §§)
Under detta avsnitt vill verket uppmärksamma regeringen på de speciella
förhållanden som gäller betygsärenden. Högskoleverket har tagit upp denna
problematik i rapporten Rättssäker examination, 2008:36 R, s. 28 f.

2

.o HÖGSKOLEVERKET

~ Swedish N ational Agency for Higher Education

VII. Ärendenas beredning

21 Kommunikation (21 §)
I betänkandet föreslås en ny bestämmelse om kommunikationsskyldigheten med
den som är part. Undantagen från kommunikationsskyldigheten i 17 §, punkten 2
i den nu gällande förvaltningslagen ("tjänstetillsättning, antagning för frivillig
utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart")
föreslås tas bort. Utredningen anser att de eventuella praktiska
hanteringsproblemen inte är desamma i alla de fall som förts ihop i denna
undantagspunkt och lämnar frågan om eventuellundantagsreglering till
specialförfattningar (lagen om offentlig anställning, högskolelagen, skollagen etc.).
Högskoleverket ser en risk för att rättssäkerheten försämras om regleringen av
undantagen överlämnas till flera olika speciallagar och dessutom, i vissa fall, görs
beroende av antalet parter. Kravet på likabehandling och de skäl som tidigare har
anförts för att undanta den typen av ärenden från kommunikationsskyldigheten,
dvs. "stora praktiska olägenheter för myndigheterna och risk för avsevärd
fördröjning av ärendenas avgörande", talar enligt verkets mening för att behålla
dessa undantag från kommunikationsskyldigheten även i den nya
förvaltningslagen.

VIII. Myndighetens beslut
26 Motivering av beslut (27 §)
Utredningens utgångspunkt är att motiveringskravet bör undergå en viss
skärpning. Samtidigt föreslår utredningen att motiveringsskyldigheten ska gälla
enbart för beslut som får överklagas enligt 36 §. Denna paragraf föreslås få följande
lydelse: "Ett beslut får överklagas om det kan antas i väsentlig mån påverka någons
situation i personligt, ekonomiskt eller annat hänseende."
Eftersom förvaltningslagen föreslås vara subsidiär till avvikande bestämmelser i
en annan lag, kommer ett uttryckligt undantag från överklagandemöjligheten i
speciallagar gälla även för vissa beslut som annars skulle vara överklagbara enligt
36 § i den nya förvalrningslagen. Högskoleverket anser därför att det med den
föreslagna hänvisningen är oklart om den typen av icke-överklagbara beslut skulle
omfattas av motiveringsskyldigheten enligt 27 § i den nya förvaltningslagen. En
klargörande motivering är särskilt viktig när det gäller ett beslut i den sista
instansen. En skriftlig motivering kan också vara viktig vid beslutsmyndighetens
prövning av om ett beslut ska rättas. Exempel på beslut inom högskolesektorn som
inte får överldagas enligt specialreglering är vissa beslut av högskolor, alla beslut av
Överklagandenämnden för högskolan och Högskoleverkets beslut enligt
högskoleförfattningarna (12 kap. högskoleförordningen (1993: l 00).
Högskoleverket anser att det behövs klargöranden av förslagets innebörd i den här
delen.

J

.o HÖGSKOLEVERKET

~ Swedish N ational Agency for Higher Education

X. Överidagande
32 Överklagbarhet (36 §)
Utredningen förklarar att "rärrsliga verkningar" i någon realistisk mening kan
förekomma i två huvudformer. l första hand avser man det förhållander, att
rättsordningen möjliggör anlitande av någon typ av tvångsmedel, som garanterar
att beslutet förverkligas enligt sitt innehåll; besluret är alltså verkställbart. Den
andra varianten, positiv l'ättskraft, hänför sig till beslut som fungerar som mellanled
i en sammansatt process och är avsedda att följas av ytterligare beslut. Gemensamt

för de båda typerna av "rättsliga verkningar" är att de i sig inte utgör några
verkningar utan avser medel för att åstadkomma att besluten får avsedda foktiska

verkningar (32.4.1). Utredningen visar att senare rättspraxis bekräftar ett
principiellt förhållningssätt, nämligen att det är de reella konsekvenserna för de av
beslutet berörda som är avgörande för om ett beslut tillerkänns överldagbarhet
(32.4.3). Utredningens ambition har varit att utforma en allmän
överklagbarhetsregel som är enkel och begriplig (32.6.1).
Högskoleverket anser att även om regeln är utformad på ett språkligt enkelt sätt
kan den vara svår att tillämpa. Som exempel kan nämnas att syftet med verkets
tillsynsverksamhet är att granska att lärosätena följer gällande bestämmelser och
att studenternas och andra enskildas rättssäkerhet i förhållande till
högskolesystemet tillgodoses. I vissa fall kan dock verkets tillsynsbeslut påverka
även den enskilde anmälarens personliga situation. Med den föreslagna
utformningen aven allmän överklagbarhetsregel kan det bli svårare för de enskilda
och de tillämpande myndigheterna att förutse vilka beslut som är överklagbara och
vilka som inte är det. Konsekvensen kan bli att det måste införas fler
överklagandeförbud i speciallagstiftning.

33 Klagorätt (37 - 40 §§)
Högskoleverket är tveksamt till utredningens förslag att ta bort kravet på att beslut
ska ha gått klaganden emot för klagorätt (33.3.5). Av Överklagandenämnden för
högskolans (ÖNH) praxis framgår att det inte sällan förekommer att en person
yrkar att ett beslut upphävs eller ändras trots att personen har fått ett fullt bifall till
sitt yrkande. Högskoleverket anser att det finns effektivitetsskäl för att sådana
yrkanden bör kunna avvisas på formella skäl utan att gå in i en sakprövning.

XI. Ikraftträdande
38.2 Övergångsbestämmelser
För högskolornas, Överklagandenämnden för högskolans och Högskoleverkets del
finns för närvarande speciella bestämmelser om överklagande samt bestämmelser
om överklagandeförbud i 12 kap. högskoleförordningen (1993:100), dvs. inte i
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lag. Det är därför viktigt att föreskrifterna har företräde även efter den nya
förvaltningslagens ikraftträdande.
Detta yttrande har beslutats av universitetskanslern Lars Haikola i närvaro av
informationschefen Eva Ferndahl och chefsjuristen Eva Westberg. Verksjuristen
T eresa Edelman har varit föredragande. I beredningen av ärendet har även
verksjuristen Anna Sandström deltagit.

Lars Haikola
T eresa Edelman
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