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Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig över rubricerad utredning och avger följande yttrande.
Mittuniversitetet är generellt sett positivt till de förslag som läggs fram i slutbetänkandet, det är
också områden och ambitioner som återspeglar Mittuniversitetets engagemang för breddad
rekrytering, ökad övergångsfrekvens och förbättrad tillgänglighet till högre utbildning.
Mittuniversitetet vill dock framhålla följande:
 De lärosäten som bedriver rena distansutbildningar skulle kunna premieras. För studenterna
behövs då bra bredband i hela landet.
 Om en översyn av indikatorerna ska göras utifrån lokal arbetsmarknad och dess behov måste
hänsyn tas till förutsättningarna: det är inte svårt för de äldre universiteten i de större
städerna att komma bra ut i ett sådant mått då deras lokala arbetsmarknad är större och mer
diversifierad än på många andra ställen i landet.
 Relevans för den lokala arbetsmarknaden som en indikator för fördelning av resurser riskerar
att bli ryckig beroende på vilka behov som identifieras. Att ställa om i utbildningsutbudet och
kvalitetssäkra nya utbildningar tar lång tid och detta måste tas hänsyn till.
 Vikten av utbildning som är forskningsanknuten bör betonas. Det sägs mycket lite om
forskning, fördelning av forskningsmedel och hur den ska gynna landsbygden. För att kunna
bedriva en god utbildning måste också möjlighet till forskning finnas. Om forskningen kan
knytas till företag och organisationer i landsbygden (som har behov av utbildad arbetskraft)
så skulle det kunna premieras.
 Andelen yrkesutbildningar som t.ex. sjuksköterskeutbildningar kan inte öka i den takt som
behoven är då det inte finns tillräckligt många verksamhetsförlagda utbildningsplatser.
Kopplingen till verksamheten i form av samarbetspartners och framtida arbetsgivare är därför
central. I det ligger också vikten av att kunna säkra kvaliteten i den verksamhetsförlagda
utbildningen.
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 Utvecklingen av lärcentra är intressant. Ett tydliggörande av lärosätenas ansvar i utvecklingen
av dessa vore önskvärt. Exempel på frågeställningar är hur dessa ska bemannas och huruvida
de ska vara mer än en nod för rena distansutbildningar samt om detta är upp till lärosätena att
bedöma möjligheterna utifrån kostnader. Förslaget att avtal ska skrivas med lärcentra i
kommuner för att kunna utbilda lokalt kommer sannolikt kräva en stor administrativ
organisation.
 Det finns en komplexitet i kopplingen mellan ett brett utbud som arbetslivet efterfrågar och
studenternas sökmönster. De stämmer inte alltid överens och kan skapa en ekonomisk
problematik för lärosätena. Det är inte självklart att det finns ett möjligt studentunderlag och
behörighet på de orter där utbildningarna erbjuds.
 Viss utbildningsverksamhet, som exempelvis delar av den naturvetenskapliga och tekniska,
kräver en infrastruktur. Detta kan begränsa utbudet som finns tillgängligt i landsbygden.
Samarbete med gymnasieskolor i den frågan skulle i viss mån kunna vara en lösning.
 Mittuniversitetet ställer sig positivt till att vidareutveckla arbetet med innovationsstöd i
landsbygderna. Vid Mittuniversitetet finns idag flera forskningsmiljöer som jobbar med
biobränsle och framtidens skogsindustri. Att utpeka den biobaserade samhällsekonomin som
vägledande vid val av insatser bedömer vi vara en strategisk och riktig prioritering.
 Mittuniversitetet ställer sig positivt till att inrätta inkubatorer för uppsökande verksamhet mot
solo, små och medelstora företag i landsbygderna. Inkubatorerna i mellannorrland har idag
delvis oklara uppdrag och stora utmaningar vad gäller finansiering. Mittuniversitetet
välkomnar förslag som kan verka för tydliga roller och innovationsstödjande uppdrag, samt
en långsiktighet i inkubatorernas drift och finansiering.
 Förslaget om att examen ska ge möjlighet (och vara ett krav för) att skriva ner studielånen
stödjer vi.
Yttrandet har behandlats i rektors ledningsgrupp.
Föredragande och beslut
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad rektor Mats Tinnsten efter föredragning av vice
rektor Håkan Wiklund. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet har tillförordnad
prorektor Susanna Öhman, förvaltningschef Håkan Stenström, sekreterare Lena Stenmark och
studentrepresentant Reza Moossavi varit.

Mats Tinnsten
Tf rektor

2/2

