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Högre utbildning och forskning – en viktig del av
östsamarbetet
Högskoleverket vill härmed överlämna rapporten Över Östersjön – om högskola och
högskolesamarbete i Sveriges östra närområde (rapport 2003:8 R).
De senaste tio åren har samarbetet över Östersjön på högskoleområdet varit både
brett och livligt. Sverige befinner sig i dag mitt i en kunskapstät europeisk region
där EU-utvidgningen ytterligare kommer att stärka samarbetet och kontakterna
med länderna i Öst- och Centraleuropa.
I rapporten framhåller Högskoleverket att den bredare, svenska politiken för
Östersjösamarbetet skulle tjäna på att i högre grad bygga på utbildning och
forskning. Detta motiveras av att regional utveckling i hög grad gynnas av ett nära
samarbete mellan industri och företagande å ena sidan och högre utbildning och
forskning å den andra, skäl som varit en ledstjärna i den svenska regeringens
högskolepolitik under många år. Verket anknyter i det sammanhanget dessutom
till de förslag som redan framförts i utredningen Östersjöprogram för framtiden (Ds
2002:46) där det bland annat sägs följande:
Vi anser att forsknings- och utbildningsinsatser under vissa omständigheter kan ha
en viktig roll att fylla för svenskt näringslivs postitionering i regionen varför vi
förordar att medel i större utsträckning avsätts för den typen av verksamhet i ett
tredje Östersjömiljardprogram.

Högskoleverkets rapport visar att det redan nu finns ett omfattande samarbete
mellan enskilda lärosäten – och därmed en rik kunskapsbas bland de personer som
deltagit. Samtidigt efterlyser många av högskolans aktörer en mer samlad nationell
strategi för hur utbildnings- och forskningsområdet långsiktigt skulle kunna stödja
andra delar av samhällsutvecklingen.
Mot den bakgrunden finns det starka skäl för en ökad samordning mellan olika
politikområden när det gäller östsamarbetet. Utrikespolitik, utbildningspolitik och
näringspolitik står här i centrum.
Enligt Högskoleverkets uppfattning vore det värdefullt om berörda departement
inom regeringskansliet tog initiativ till att samla de viktigaste aktörerna (inklusive
forskningsfinansiärerna) till en konferens om strategier i östsamarbetet med

HÖGSKOLEVERKET

2003-03-25
Reg.nr 40-3780-01

Sid 2

utgångspunkt i högskolesektorns frågeställningar. De aktörer som har konkreta
erfarenheter av östsamarbete bör i det sammanhanget kunna inbjudas att redovisa
sina konkreta erfarenheter av problem och möjligheter i detta samarbete.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern efter föredragning av
utredare Helena Mähler, i närvaro av avdelningschef Håkan Forsberg och utredare
Torsten Kälvemark.
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