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Remiss. Ändringar i högskolelagen för att främja den
akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll i det
livslånga lärandet (Regeringskansliet, 2020)
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerat
förslag. Med anledning av detta vill Region Skåne framföra följande.
Regeringen föreslår att det i högskolelagen ska införas en bestämmelse om att
det i högskolornas verksamhet som en allmän princip ska gälla att den
akademiska friheten ska främjas och värnas.
Region Skåne instämmer i regeringens beskrivningar och bedömningar. Inte
minst som en stor kunskapsorganisation med beroende av forskning och av
forskningsresultat inom vitt skilda områden, är det av stor vikt för Region Skåne
att den akademiska friheten värnas. Kunskapssökande måste få ta sin utgångspunkt i ett fritt tänkande, nyfikenhet och en fri problemformulering där olika
idéer kan brytas mot varandra. Endast på detta sätt kan ett samhälles samlade
kunskapsnivå höjas, vilket är av stor betydelse inte minst för ett område som
hälso- och sjukvården.
Region Skåne tillstyrker således regeringens förslag om en tydligare reglering
av att den akademiska friheten ska främjas och värnas.
Regeringen föreslår vidare att det i högskolelagen införs en bestämmelse om att
högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet.
Regeringen gör bedömningen att framtidens arbetsmarknad kommer att vara
alltmera rörlig. Fler människor kommer under sitt arbetsliv att behöva byta
karriär eller jobb. Digitaliseringen ökar, behovet av högskoleutbildade inte
minst inom hälso- och sjukvården kommer att öka, ökad internationalisering och
en arbetskraft som arbetar allt längre upp i åldrarna – allt detta ställer krav på
kompetensutveckling under arbetslivets gång. Efterfrågan på fort- och vidareutbildning och möjlighet till karriärväxling kommer, enligt regeringens
bedömning, att öka. Regeringen menar att denna bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska ”främja det livslånga lärandet” behövs för att
markera högskolornas särskilda ansvar. Bestämmelsen om ”det livslånga
lärandet” harmonierar också med den terminologi som numera används
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internationellt när det handlar om möjligheterna till fort- och vidareutbildning
på högskolenivå.
Som en personalintensiv organisation och arbetsgivare, med stort och växande
framtida behov av både kompetenensförsörjning och kompetensutveckling, är
det naturligt för Region Skåne att tillstyrka detta förslag.
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