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Arbetsgivarverkets synpunkter avseende
promemorian Ändringar i högskolelagen för att
främja den akademiska friheten och tydliggöra
lärosätenas roll för det livslånga lärandet
Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på promemorian Ändringar
i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas
roll för det livslånga lärandet. Arbetsgivarverket besvarar remissen utifrån ett
statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.
Arbetsgivarverket tillstyrker förslaget om att tydliggöra lärosätenas roll för det
livslånga lärandet. Som Arbetsgivarverket framhållit tidigare är det dock viktigt
att lärosätena ges reella förutsättningar att fullgöra uppdraget. De senaste åren har
antalet fristående kurser minskat till förmån för programutbildningar, en
utveckling som bland annat drivits på av resurstilldelningssystemets utformning.
Eftersom tilldelningen av resurser baseras på studenternas prestationer och
genomströmningen ofta är lägre på fristående kurser finns starka incitament för
lärosätena att framförallt satsa på utbildningar i programform. För att högskolan
ska kunna bidra mer till yrkesverksammas omställning och fortbildning krävs mer
flexibilitet i utbildningsutbudet. Detta förutsätter i sin tur att resurstilldelningen tar
hänsyn till de olika utbildningsformernas förutsättningar så att lärosätena får
incitament och möjlighet att utveckla det livslånga lärandet.
Arbetsgivarverket tillstyrker vidare att det i högskolelagen ska införas en allmän
princip om att den akademiska friheten ska främjas och värnas. Arbetsgivarverket
instämmer i att det är viktigt att lärosätesledningarna fortsätter att arbeta för att
motverka hat, hot, våld och trakasserier mot forskare, så att inte rädsla för hot och
våld styr vilka ämnen som blir föremål för forskning.
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Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga
handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, rådgivare Ana
Gnospelius och utredare Sofie Andersson, föredragande.

Gunnar Holmgren
Sofie Andersson

