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Yttrande över Ändringar i högskolelagen för att främja den

akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det
livslånga lärandet (U202003053UH)
Sveriges Ingenjörer ställer sig bakom förslaget att införa en skrivning om
det livslånga lärandet i högskolelagen.
Vi menar dock att förändringen inte bara kan betraktas som ett förtydligande, utan att den måste signalera att en reell utbyggnad av högskolornas
uppdrag är nödvändig för att ett återkommande lärande genom hela yrkeslivet ska bli verklighet.
Under Coronakrisen har det underliggande behovet av omställning och kontinuerligt lärande – också på högskolenivå; också i teknik – lyfts fram i ljuset. Förändringen av lagen bör därför följas av en resursförstärkning som
gör det möjligt för lärosätena att möta framtidens krav på ny kompetens. Regeringen aviserar visserligen att resurstilldelningen kommer att behandlas i
ett annat sammanhang, men vår uppfattning är att detta bör klargöras redan
vid förändringen av högskolelagen.
Det är inte ovanligt att högskolorna tilldelas nya eller utökade uppdrag utan
att de följs av större resurser. Även om detta kan vara rimligt i enstaka fall
där det handlar om mindre förtydliganden, har frågan om det livslånga lärandet en helt annan dignitet och helt andra konsekvenser.
Regeringen räknar i promemorian också helt uppenbart med att lagförändringen ska leda till ett förändrat utbildningsutbud, att åtgärder vidtas för att
väcka intresse hos fler män, och att personer med utländsk bakgrund får en
ökad tillgång till livslångt lärande. Den för högskolorna ständigt aktuella
frågan om hur nya och återvändande studenter ska prioriteras berörs dock
inte, trots att den med all sannolikhet kommer att bli allt svårare att hantera i
takt med att högskolorna ska möta de ökade ambitioner regeringen ger uttryck för.
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Till detta sammanhang hör även problemet med den successiva urholkningen av den reella ersättningen per student. Förändringen har varit liten
varje enskilt år, och därför alltför lätt kunnat förbises. Men med tiden har
detta lett till minskningar för bl.a. området teknik och naturvetenskap på i
storleksordningen 40 procent. Kvalitet måste gå före kvantitet, och då måste
resursförstärkningar per student gå före en satsning på fler platser.
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