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Remiss från regeringskansliet - Ändring i
högskolelagen för att främja den akademiska
friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det
livslånga lärandet
Lunds kommun har getts möjlighet att svara på promemorian och
vill framföra följande synpunkter.
Lunds kommun svarade i maj 2019 på remiss av betänkandet "En
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU
2019:6). Lunds kommun ser positivt på att regeringen går vidare
med nedan initiativ till lagförändringar som tydliggör akademins
demokratiska uppdrag och viktiga roll som fortbildare.
Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
1 kap. 5§
Lunds kommun ställer sig bakom förslaget till ändring i syfte att
tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga
lärandet.
I universitetsstaden Lund finns av tradition ett utbyte mellan
forskning och praktik. Den nära dialogen med akademin bidrar
starkt till det livslånga lärandet för organisationerna, såväl som för
enskilda medarbetare och specifika verksamheter. Genom att
implementera forskningsresultat i samhällsstrukturer skapas en
lärande kultur i olika miljöer.
Att sänka tröskeln för vidare studier och yrkesväxling är ett viktigt
uppdrag för akademin. Universitetens öppenhet mot samhället är
avgörande för att motivera och underlätta för individer att ta eget
ökat ansvar för ett kontinuerligt lärande genom livet.
Lunds kommun är därför positiv till förtydligandet av universitets
och högskolors ansvar för det livslånga lärandet och ser fram emot
nya samverkansområden som detta kan föra med sig. Det är viktigt
att lärosätena sätter fokus på en ökad tillgänglighet genom fler
flexibla distansutbildningar, med bibehållen kvalitet, som kan
kombineras med arbete.
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Att vara lyhörd för att individer har olika behov beroende på var i
livet vi befinner oss ett viktigt perspektiv att ha med sig i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
1 kap. 6§
Lunds kommun ställer sig bakom förslaget till ändring i syfte att
främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för
utbildning och forskning av hög kvalitet.
För Lunds kommun spelar universitet- och högskolor en betydande
roll för såväl tillgång till ny kunskap som nya medarbetare.
Samhällsengagerade och kritiskt ifrågasättande individer både
utvecklar och utmanar våra verksamheter. Det är viktigt att
universitetens medarbetare och studenter ges förutsättningar att
fritt söka, granska och sprida kunskap. Ett kritiskt granskande
förhållningssätt förväntas av de individer som rör sig från akademin
till tjänster i kommunen som ställer krav på analytisk förmåga.
Lunds kommun är en aktiv part i samhällsdebatten och värnar det
demokratiska samtalet. Att universitet och högskolor aktivt främjar
den akademiska friheten, inom utbildning såväl som forskning, är en
förutsättning för en fortsatt hög relevans och trovärdighet för
sektorn.
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