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Yttrande angående Ändringar i
högskolelagen för att främja den akademiska
friheten och tydliggöra lärosätenas roll för
det livslånga lärandet
Sammanfattning
• Statens energimyndighet tillstyrker ändringen i 6 § för att främja den
akademiska friheten.
• Statens energimyndighet kan inte ta ställning till den föreslagna ändringen i
5 § att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet, då det är oklart vilka
konsekvenserna blir för lärosätena.
Energimyndighetens ställningstagande
Förändringen i 6 § tillstyrks då det är viktigt att denna fundamentala princip
stadfästes, även om principen gäller och tillämpas idag.

EM1004, v5.2, 2017-10-30

Statens energimyndighet kan inte ta ställning till förändringen i 5 § då det inte är
klart vad skrivningen om livslångt lärande får konsekvenser för lärosätena. Det
står i promemorian att det bara ska vara ett förtydligande och inte en ändring av
lärosätenas nuvarande uppgifter eftersom de har haft detta uppdrag även tidigare,
men då det saknas en konsekvensanalys är det oklart vilka konsekvenser blir för
lärosätena. Sannolikt ger förändringen i 5 § konsekvenser för lärosätena eftersom
intentionen med den förslagna ändringen rimligtvis borde vara att lärosätena ska
arbeta mer med det livslånga lärandet och ändamålet med ändringen i
högskolelagen ska vara att tydliggöra lärosätenas roll. Det behövs en tydligare
beskrivning om vad skrivningen i praktiken innebär för lärosätenas uppdrag,
uppgifter och arbete samt resursfördelning och -användning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Rémy Kolessar,
chefsjuristen Rikard Janson samt enhetschefen Klara Helstad. Föredragande har
varit seniora rådgivaren Svante Söderholm.
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