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högskolelagen för att främja den akademiska friheten och
tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet
Ert diarienummer U2020/03053/UH

Socialstyrelsen tillstyrker de två föreslagna förändringarna i högskolelagen.
Myndigheten tillstyrker att det i högskolelagen slås fast att i högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas
och värnas. Förslaget innebär att den individuella akademiska friheten ska gälla
generellt för universitetens och högskolornas akademiska verksamhet, det vill
säga för både forskning och utbildning. Vi delar bedömningen att förändringen
är av vikt för det fria kunskapssökandet och den fria kunskapsspridningen, som
är förutsättningar för högkvalitativ forskning och utbildning som kan lösa samhällsproblem, samt att en fri akademi bidrar till ett mer demokratiskt kunskapssamhälle.
Socialstyrelsen tillstyrker också den föreslagna ändringen i högskolelagen om att
högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande, i syfte att bättre
svara upp mot behoven på en föränderlig arbetsmarknad. Myndigheten tillstyrkte
tidigare Styr- och resursutredningens förslag om att lärosätenas ansvar för fortbildning och vidareutbildning åter regleras i högskolelagen (Dnr 3.1-7761/2019).
Vi ser positivt på att utredningens föreslagna formulering om lärosätenas ansvar
för fort- och vidareutbildning i det nu föreliggande förslaget ersätts med ansvar
för livslångt lärande. Begreppet livslångt lärande bedöms vara bredare och harmonierar också med annan nationell och internationell lagstiftning. Vi menar att
den föreslagna förändringen av högskolelagen är av stor vikt för att möta befintliga och snabbt föränderliga kompetensbehov pga. pågående strukturella förändringar inom vård- och omsorgssektorn. Myndigheten delar också uppfattningen
att förslaget kan underlätta lärosätenas planeringsförutsättningar och klargöra deras ansvar gentemot avnämarna. Detta är i linje med en stärkt nationell samordning av kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården som det Nationella
vårdkompetensrådet har i uppdrag att verka för.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Natalia Borg. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Lena Hellberg deltagit. Utredaren Viktoria
Svensson har varit föredragande.
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