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En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6)
LO välkomnar och delar utredningens syn på vikten av det livslånga
lärandet utifrån individens, samhällets samt arbetsmarknadens behov av
kompetensutveckling. LO ser det som mycket glädjande att den akademiska
friheten redan från första sidan beskrivs som ett fundament för akademisk
kunskapsutveckling och för tilliten till att akademin inte styrs eller
begränsas av politiska, ekonomiska eller andra intressen. LO värnar vikten
av den akademiska friheten där utbildningens frihet är en förutsättning för
samhällets utveckling. Att utredningen sedan tar sikte på en breddad
rekrytering samt att högskolan tar ett ansvar för kompetensutvecklingen är
ett viktigt instrument för Sveriges arbetsmarknad.
En samlad proposition
LO ställer sig positiva till förslaget om en samlad proposition för högre
utbildning och forskning men ställer sig frågande till tidsomfattningen. Fyra
år är en relativt kort tid utifrån ett långsiktigt forsknings- och
undervisningsperspektiv.
Utbildning och forskning
Givet det behov vi ser på arbetsmarknaden när det gäller
kompetensutveckling och omställning är vi glada över att finansieringen
styrs bort från helårsprestationer och mot helårsstudenter samt att
högskolans ansvar för det livslånga lärandet och yrkesverksammas fort- och
vidareutbildning stärks. Ekonomiska incitament får inte bli styrande i den
grad att det påverkar högskolans utbildningsformer när det gäller fristående
kurser, distansutbildningar och utbildningar med annan studietakt än heltid.
Systemet måste gynna utbildningar som svarar mot arbetslivets och
samhällets kompetensbehov.
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Breddad rekrytering till utbildning
LO välkomnar även förslaget att lärosätena framöver föreslås att få uppdrag
om breddad rekrytering och uppskattar att uppdraget också framöver ska
gälla rekrytering till forskarutbildning.
Att prestationer ges mindre betydelse i resursfördelningssystemet kan ge
effekten av att fler fristående kurser kommer att erbjudas samt att validering
i högskolan i högre utsträckning kommer att användas. Utifrån ett LOperspektiv är tillgången till korta kurser och utbildningar viktigt, det sänker
trösklarna till vidareutbildning, vilket inte minst ökar möjligheten till en
snabbare omställning på svensk arbetsmarknad och även bidrar till
individens kompetensutveckling.
Förslaget om fyraåriga utbildningsuppdrag gällande utbildningar mot
legitimationsyrken inom skola och hälso-och sjukvård är ett välkommet
besked för att säkra kompetensförsörjningen till svensk välfärd.
Samverkan och samhällspåverkan
Att utredningen föreslår en ny formulering till högskolelagen så att den även
omfattar utbildningens samhällspåverkan är något LO är positiva till. Att
man ska samverka med det omgivande samhället och verka för att de
kunskaper och kompetenser som finns i högskolan kommer samhället till
nytta är även det glädjande. LO ställer sig dock frågande till hur samverkan
ska ske då vi inte finner några tydliga förslag till detta.
Utifrån den analysfunktion utredning även pekar mot anser LO att man bör
överväga det förslag som Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3)
framfört om inrättandet av en Kompetensförsörjningsmyndighet, detta även
utifrån arbetet med samverkan. Detta skulle även kunna gynna
kompetensförsörjningsbehoven på regional nivå då det är
Arbetsförmedlingen som tidigare stått för den analysen.
Jämställdhet
Problembilden med könsbundna utbildningsval samt att kvinnor och män
inte har samma förutsättningar till att göra karriär eller tilldelas
forskningsmedel på lika villkor kvarstår. Det är då angeläget att lärosätena
fortsätter och förstärker arbetet med jämställdhetsintegrering. Utifrån detta
anser LO att rekryteringsmålen för kvinnliga forskare bör kvarstå.
Studiefinansieringen är även en fråga som på sikt bör ses över, detta då den
missgynnar kvinnor i arbetaryrken möjlighet till fortsatta studier på högre
nivå.

3 (3)

Med vänlig hälsning
Landsorganisationen i Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson

Frida Olsson
Handläggare

