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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan
dels att 4 kap. 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 8 a och 8 b §§, och närmast före 5 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
10 §1 Utbildningsanordnaren är skyldig att utvärdera verksamheten och att
medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningen som initieras
av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Utbildningsanordnaren är också skyldig att medverka i den uppföljning
och utvärdering av utbildningen som initieras av Ekonomistyrningsverket,
Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
(Olaf) och Europeiska revisionsrätten.
11 §2 Utbildningsanordnaren ska till Myndigheten för yrkeshögskolan
lämna de uppgifter som myndigheten begär för myndighetens tillsyn, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering. Myndigheten får besluta att
uppgifterna ska lämnas till någon annan.
Myndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om det uppgiftslämnande som avses i första stycket.
Utbildningsanordnaren ska till Ekonomistyrningsverket, Europeiska
kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och
Europeiska revisionsrätten lämna de uppgifter som de begär för sin uppföljning och utvärdering.

5 kap.
Särskilda villkor för finansiering från EU

8 b § Den som har tagit emot finansiering enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av
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8 a § Den som har tagit emot finansiering enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av
faciliteten för återhämtning och resiliens ska i enlighet med artikel 34.2 i
förordningen framhålla att finansieringen kommer från EU och säkerställa
finansieringens synlighet.
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faciliteten för återhämtning och resiliens ska bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr
1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013,
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr
541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr
966/2012.
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1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2022.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en utbildning där beslutet om
huruvida utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan har fattats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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