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Remiss av departementspromemorian Högskolestiftelser – en ny
verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, Ds 2013:49
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara
på remiss på rubricerat betänkande, ert diarienummer U2013/4153/UH. SUHF
väljer att inte kommentera förslaget i sig utan enbart framföra några övergripande
synpunkter som delas av samtliga medlemmar. I övrigt hänvisas till vad våra
medlemmar själva anför i sina remissvar.
Inledning
Regeringen har i departementspromemorian Högskolestiftelser – en ny
verksamhetsform för ökad handlingsfrihet föreslagit en möjlighet för vissa
lärosäten att ansöka om att bli stiftelser. Det som beskrivs är en ny typ av stiftelser
som ska benämnas Högskolestiftelser och som ska ha andra villkor för sin
existens än traditionella stiftelser. Förslaget innebär därför förändringar i
stiftelselagen. Behovet av ökad handlingsfrihet har länge framförts av lärosätena
och den nu sittande regeringen har, under hela perioden sedan 2006, haft
ambitionen att åstadkomma förändringar. Särskilt bör nämnas det förslag om
Självständiga lärosäten SOU 2008:104 som presenterades den 8 december 2008.
Synpunkter
Förslaget om Högskolestiftelser diskuterades vid SUHF:s Förbundsförsamlings
möte den 23 oktober 2013. Det framkom att lärosätena ser svagheter och
identifierar ett antal outredda och oklara frågor i det liggande förslaget.
Det som dock tydligast framkom var det starka stöd som finns för förändring mot
ökad handlingsfrihet. Detta är en central och ytterst väsentlig fråga som fortsatt
måste ges hög prioritet och ägnas mycket uppmärksamhet.
SUHF vill därför å samtliga medlemmars vägnar framföra att arbetet med ökad
självständighet, handlingsfrihet och långsiktigt stabila förutsättningar är av största
vikt för att säkerställa framgångrika verksamheter. Lärosätena kan och bör vara
delaktiga i detta arbete.
SUHF har initierat aktiviteter som syftar till att klargöra och precisera behovet av
ökad frihet och till att lägga fram förslag kring hur denna frihet kan åstadkommas.
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