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En långsiktig, samordnad och dialogbaserad 
styrning av högskolan (SOU 2019:6) 
 U2019/00304/U 

Universitets- och högskolerådet (UHR) lämnar synpunkter på betänkandets avsnitt som 
direkt berör UHR. 

5.3 Processbeskrivning för proposition och dialogbaserad styrning 

Utredningen föreslår att UHR, bland andra myndigheter, ska få i uppdrag att ta fram 
underlag inför den samlade propositionen. UHR:s uppdrag bör framför allt behandla 
frågor som ligger inom myndighetens uppdrag, exempelvis att bistå lärosäten vid 
antagning till högskolan, bedömning av utländsk utbildning m.m.  

UHR delar utredarens bedömning att uppgiften att lämna inspel till den samlade 
propositionen ingår i myndighetens uppgifter, och därmed ryms inom myndighetens 
befintliga anslagsram.  
 
5.4 Analys och uppföljning av högre utbildning och forskning 

UHR välkomnar utredningens förslag att skapa en fristående analysfunktion för att i 
samband med propositionen för högre utbildning och forskning ta fram en samlad 
analys som beslutsunderlag för regeringens styrning av högre utbildning och forskning.  

Analyserna ska, där det är relevant, ha ett internationellt perspektiv och bevaka 
viktigare internationella utvecklingstendenser. UHR delar utredarens uppfattning att 
det är viktigt att kontinuerligt bevaka att det inte uppstår dubbelarbete då 
expertgruppens analysarbete tangerar det omvärlds- och analysarbete, ”Plattform för 
internationalisering”, som tidigare föreslagits av Internationaliseringsutredningen, SOU 
2018:78. I yttrande över internationaliseringsutredningens slutbetänkande påtalade 
UHR att det finns målkonflikter i plattformen som behöver beaktas och att mandatet 
behöver tydliggöras. 

UHR anser därför, liksom utredaren, att det är viktigt att se över roller och 
ansvarsfördelning mellan dessa föreslagna grupperingar i samband med att de 
eventuellt etableras.  

Avsnitt 9.7 Vissa riktade utbildningssatsningar inom högskoleområdet 
Utredningen föreslår att regeringens bidragshantering kopplad till utbildning, t.ex. 
inom ramen för anslagen 2:64 och 2:67, så långt som möjligt flyttas till en myndighet 
och att i så fall UHR ska vara förstahandsalternativ för att administrera riktade 
utbildningssatsningar inom högskoleområdet. 

UHR noterar att utredaren uppmärksammar den eventuella konflikt som kan uppstå 
mellan denna för UHR nya bidragsgivning och UHR:s roll som servicemyndighet för 
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universitet och högskolor. UHR har redan idag erfarenhet av bidragsgivning, till 
exempel inom Erasmus+. Det är viktigt, menar UHR, att uppdrag och finansiering av 
den nya bidragsgivningen utformas på ett sådant sätt att myndigheten kan agera både 
med handlingskraft och flexibilitet. 

UHR anser att det är en utmaning bygga en bidragsorganisation som kan möta både 
lärosätenas och andra berörda myndigheters behov när det gäller insatsernas 
utformning. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Röding efter föredragning av 
senior rådgivare Mats Embertsén i närvaro av stabschef Ulrica Engström Nilsson.  

 

 

Karin Röding  

      Mats Embertsén 
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