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Yttrande över betänkandet En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt
stödjer målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning,
högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd,
näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför,
både i Sverige och globalt.
Region Kronoberg lämnar synpunkter som regional utvecklingsansvarig med
ansvar för bland annat regional kompetensförsörjning samt som
verksamhetsansvarig för Hälso och sjukvård. Region Kronoberg stödjer
betänkandet och dess förslag till åtgärder i sin helhet med följande synpunkter.
Synpunkter
Lärosätena spelar en avgörande roll för regional tillväxt, detta genom att vara en
viktig motor för kompetensförsörjning, stärkt attraktionskraft och innovation.
Region Kronoberg har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet men även
kringliggande lärosäten i andra regioner. Region Kronoberg är mån om att
utveckla dessa samarbeten och på ett ännu bättre sätt tillvarata möjligheter för
regional utveckling.
Varje enskilt lärosäte verkar i en regional kontext där frågor om
kompetensförsörjning, utbildningsplanering, samverkan samt forskning- och
innovationspolitiska avväganden, bör processas i nära samarbete med, regionalt
utvecklingsansvarig aktör.
Vi, liksom övriga regioner i Sydsverige anser att utbildningsutbudet och dess
dimensionering i högre grad bör orienteras mot arbetsmarknaden och det
regionala näringslivets behov av kompetens, så att utbildningar mellan regioner
kompletterar varandra och att invånare erbjuds ett utbildningsutbud som matchar
efterfrågan hos arbetsmarknaden regionalt.
I befintligt förslag som innebär fyraåriga överenskommelser med respektive
lärosäte bör dialog föras med regionalt utvecklingsansvariga inom ramen för
regional kompetensförsörjning, forsknings- och innovationssamverkan samt
näringsliv.
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I förslaget föreslås att en expertgrupp för analys av högre utbildning och forskning
upprättas hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Region Kronoberg ser
analysfunktionen som positiv men pekar samtidigt på att analyser som berör
kompetensförsörjningsområdet görs redan av ett flertal offentliga aktörer. Därtill
finns det goda underlag att inhämta från regionerna, som i sitt uppdrag gällande
regional kompetensförsörjning, tillhandahåller analyser och prognoser. Där av vore
det önskvärt att förslaget även förtydligar hur en samordning av analyser mellan
myndigheter som berör kompetensförsörjning som kan ha bäring på hur
lärosätena styrning ska samordnas.
Omvärldens närvaro påverkar ständigt i det lokala, regionala och nationella
kontexten, där det gäller att kunna svara på strukturomvandlingar. Lärosätena ska
kunna agera snabbt och flexibelt när den regionala sysselsättningen påverkas
negativt. I det livslånga lärandet ska lärosätena skapa förutsättningar såväl för
företag med fortbildning och vidareutbildning och individers karriärväxling.
Genom att stärka förutsättningar för det livslånga lärandet bidrar lärosätena här till
den regionala utvecklingen.
Förslagen på ändringar i högskolelagen rörande fortbildning och livslångt lärande
är välkommet, men utformningen av styrningen och förutsättningarna för
strukturen för det regionala behovet av kompetensförsörjning för såväl individ
som organisation/lärosäte bör ses över ytterligare.
Region Kronoberg ställer sig positivt till förslaget som helhet enligt de
motiveringarna som har framförts i promemorian, och utifrån ovanstående
föreslår följande:
•

Att styrningen mer orienteras mot den regionala arbetsmarknadens behov
av kompetens.

•

Att överenskommelserna som sluts med respektive lärosäte på ett tydligt
sätt kopplas till regional utvecklingsstrategi och att samråd sker med
regionalt utvecklingsansvarig.

•

Att regionala behov inom kompetensförsörjning får större genomslag i
utbildningsutbudets inriktning, dimensionering och upplägg.

•

Att förslaget förtydligar hur en samordning av analyser mellan
myndigheter som berör kompetensförsörjning därtill regioners analyser av
detsamma som kan ha bäring på hur lärosätena styrning ska samordnas.

•

Att insatser för samverkan med det omgivande samhället, livslångt
lärande, breddad rekrytering och ökat söktryck till bristyrkesutbildningar
ges en högre prioritering samt följs upp och utvärderas av UKÄ.

Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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