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Högskoleverket har anmodats att yttra sig över rubricerade delbetänkande. Verket
har bedömt betänkandet med utgångspunkt i sin roll som central sektorsmyndighet för högskolan, och koncentrerar sina synpunkter på det som berör universitet
och högskolor.
Högskoleverket är allmänt positivt till utredningens förslag att så långt möjligt
samordna insatser inom EU:s sammanhållningspolitik med den regionala
utvecklingspolitiken i Sverige. Det är dock svårt att ta ställning till om önskade
effekter kommer att uppnås genom den förvaltningsorganisation som utredningen
föreslår. För att kunna ta ställning till denna behöver Högskoleverket mer
information om de processer och den organisation utredningen anser behövs för
att utforma utvecklingsstrategier och program. Frågorna kommer inte att
behandlas förrän i utredningens huvudbetänkande. Högskoleverket avvaktar att
yttra sig om hela förvaltningsorganisationen tills utredningens huvudbetänkande
remissbehandlas.
Universitetens och högskolornas medverkan i regionala partnerskap

Högskoleverket instämmer inte i utredningens förslag om formerna för
universitetens och högskolornas medverkan i de s.k. regionala partnerskapen.
Högskoleverket är medvetet om att lärosätenas forskning och utbildning är viktiga
för den regionala utvecklingen. Det är också angeläget att, liksom utredningen
föreslår, universiteten och högskolorna ska ha inflytande i strategi- och
programprocesser som syftar till att utveckla regionen. Högskoleverkets delar dock
inte utredningens förslag om att lärosäten därutöver ska göra åtaganden i fråga om
olika insatser. Högskoleverket bedömer att skrivningen i universitetens och
högskolornas regleringsbrev om att de bör medverka i arbetet med regionala
tillväxtprogram är ändamålsenlig för högskolans delaktighet i det regionala
utvecklingsarbetet.
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Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Sigbrit Franke, i närvaro av
kanslichefen Lennart Ståhle och avdelningschefen Håkan Forsberg, efter
föredragning av utredaren Maria Lönn.

Sigbrit Franke

Maria Lönn

Kopia till Utbildnings- och kulturdepartementet

