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Remiss - Ändringar i Högskolelagen för att främja den
akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det
livslånga lärandet, dnr U2020/03053/UH
Beslut

Utskottet barn och ungdom beslutar
att tillstyrka promemorian.
Sammanfattning av ärendet

Utbildningsdepartementets promemoria föreslår ändringar i Högskolelagen
(1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som
förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet, dels att tydliggöra
universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet.
Förslag: 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.
Skälen för förslaget: Den akademiska friheten är ett viktigt kärnvärde i
högskolans verksamhet och bör markeras i lag. Som utredningen framhåller
är akademisk frihet ett kärnvärde i högskolans verksamhet och en
förutsättning för forskning och utbildning på vetenskaplig grund samt för
lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i
samhället.
Förslag: I högskolelagen införs en bestämmelse om att högskolorna i sin
verksamhet ska främja det livslånga lärandet.
Skälen för förslaget:
Lärosätenas ansvar behöver tydlig göra i högskolelagen. För att möjliggöra
att lärosätena ska ta ett större ansvar för yrkesverksammas kompetens
utveckling föreslår utredningen en lagändring som innebär att det i
utbildning på grundnivå och avancerad nivå även ingår fortbildning och
vidareutbildning. Enligt utredningens bedömning förstärker en sådan
reglering det politiska signalvärdet och bidrar till att lyfta frågan om det
livslånga lärandet i lärosätenas prioriterings- och uppföljningsarbete.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
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Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga negativa barnrättskonsekvenser
Beslutsunderlag

•
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