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Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet 
angående Riksrevisionens rapport om 
Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades - 
intentioner och måluppfyllelse (U2019/00074/UH) 

Sammanfattning 
SLU har deltagit i Riksrevisionens uppföljning av myndighetsreformen (UHR:s 
och UKÄ:s inrättande) genom den enkät som skickades till alla universitet och 
högskolor. Enkäten rörde rollfördelningen mellan UHR och UKÄ samt huruvida 
myndigheternas verksamhet tillgodoser intressenternas behov. Riksrevisionens 
beskrivning av dessa frågor speglar det som SLU uppmärksammat i sitt enkätsvar, i 
synnerhet vikten av samordning mellan UHR och UKÄ. SLU har inget att invända 
mot Riksrevisionens rekommendationer till regeringen om en mer samordnad 
styrning av UHR och UKÄ, men vill påminna om myndigheternas ansvar att i sina 
kontakter med lärosätena vara koordinerade och samordnade. 

Generella synpunkter 
SLU lämnar generella synpunkter på avsnitt 3.4 i Riksrevisionens rapport (”Är 
rollfördelningen mellan UHR och UKÄ tydlig för berörda intressenter och 
tillgodoses deras behov?”) samt på Riksrevisionens rekommendationer.  

Inom ramen för sin undersökning skickade Riksrevisionen en enkät till samtliga 
lärosäten med frågor som anknöt till UHR:s och UKÄ:s rollfördelning och om 
myndigheterna tillgodoser intressenternas behov. I sitt enkätsvar pekade SLU på att 
det är viktigt att samordningen mellan UHR och UKÄ fungerar så myndigheternas 
kontakter med lärosäten är koordinerade för att undvika dubbleringar av de ofta 
mycket omfattande och tidskrävande arbetsuppgifter som efterfrågas. SLU 
framhöll också att UKÄ:s uppdrag att både främja och granska kan –och bör – 
diskuteras. SLU påpekade att UHR:s verksamhet avseende reell kompetens samt 
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breddad rekrytering liksom UKÄ:s verksamhet avseende kvalitetssäkringssystemet 
behöver utvecklas för att tillgodose SLU:s behov av stöd. Samtliga dessa frågor 
redovisas i Riksrevisionens rapport, där det tydligt framgår att flera lärosäten delar 
SLU:s åsikter. 

SLU delar Riksrevisionens uppfattning att UHR:s och UKÄ:s respektive 
verksamheter i högre grad behöver ses som en sammanhållen verksamhet för att 
främja ett helhetsperspektiv. De rekommendationer som Riksrevisionen ger till 
regeringen avser hur regeringens styrning kan bidra till detta. SLU bedömer att 
rekommendationerna är rimliga, men vill också poängtera att det viktiga för SLU:s 
verksamhet är att UHR och UKÄ i sina kontakter med lärosätena tar ansvar för att 
dessa är så samordnade och koordinerade som möjligt. 

 

Beslut om detta yttrande har rektor Karin Holmgren fattat efter föredragning av 
enhetschef Ingeborg Amnéus vid planeringsavdelningen och i närvaro av 
universitetsdirektör Martin Melkersson.  
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