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Högskoleverkets yttrande över anhållan om samgående
mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet
Högskoleverket är positivt inställd till ett samgående mellan Högskolan i Kalmar
och Växjö universitet. Högskoleverket uppfattar anhållan som välgenomtänkt och
att förslaget har stöd av studentkårer och omgivande samhälle i form av
kommuner, regioner och näringsliv. Sammantaget ser Högskoleverket att det finns
förutsättningar för en lyckad fusion.
Samgående
Högskoleverket ser att en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö
universitet kan ge det nya lärosätet nya styrkor. Ambitionen att stärka forskning,
utbildning och samverkan ligger i linje med nationella och internationella
målsättningar och trender. Högskoleverket delar lärosätenas bedömning att deras
konkurrenskraft på den internationella arenan och attraktionskraften på studenter,
särskilt internationella studenter, sannolikt kommer att öka.
Exempel på fördelar med en samordning av lärosätenas resurser är ökade möjligheter till anpassning av utbildningar, särskilt masterutbildningar. En större
utbildningsvolym ger studenterna tillgång till fler lärare och därmed
förutsättningar för ett bredare utbildningsutbud med starkare forskningsanknytning. På forskningsområdet kan ett samgående öka det nya lärosätets
förmåga att etablera nya forskningsområden och ge ökad forskningsbredd. Det
gäller även om profilering till vissa styrkeområden fortsatt kommer att vara en
nödvändighet. Ett samgående kan även ge ökad samverkan med omgivande
samhället och tillföra ökad dynamik i regionen.
Anhållan och hemställan
Högskoleverket uppfattar att anhållan är väl förberedd och förankrad. Planen för
fusionen förefaller vara realistiskt utformad vilket ger goda förutsättningar för
implementering. För att ge fusionen rätt förutsättningar anser Högskoleverket att
det är nödvändigt att extra resurser tillförs för att täcka implementeringskostnaderna. Högskoleverket stödjer även anhållan om ökade ekonomiska resurser

till forskning för att ge goda förutsättningar för arbete med profilering av det nya
universitetet.
Högskoleverket ser inga hinder för hemställan om att lärosätenas samtliga
examensrättigheter överförs till det nya universitetet. Därefter bör kvaliteten i det
nya universitetets verksamhet prövas i ordinarie ordning.
Det är en bra utgångspunkt att fusionsinitiativet kommer från lärosätena själva och
för det fortsatta fusionsarbetet ser Högskoleverket att det är viktigt att lärosätena
har stöd från regeringen. Högskoleverket stödjer därför lärosätenas anhållan om att
en organisationskommitté tillsätts vid en sammanslagning. En nedläggning/ombildning av myndigheter innehåller många formella frågor som
underlättas om den leds av en organisationskommitté med ett tydligt uppdrag från
regeringen.
Högskoleverket uppfattar att det fusionerade universitetet ska vara ett nytt
universitet med ny, egen profil - något annat än enbart en summering av
nuvarande verksamhet vid Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Det nya
universitetet bör få i uppdrag att arbeta fram en strategisk plan för att utveckla en
tydlig profil för sin framtida roll i högskolelandskapet. Högskoleverket ser detta
som nödvändigt för att det nya universitetet ska kunna uppfylla den målsättning
som finns i anhållan.
Genomförande
Högskoleverket ser det som viktigt att fusionen genomförs på ett bra sätt och att
öppenheten i processen bibehålls. Högskoleverket anser att professionellt ledarskap
bland dem som ska leda fusionsarbetet och utvecklingsarbetet är av stor betydelse.
Det finns inget i anhållan som explicit uttrycker personalorganisationernas
inställning till sammanslagningen. Högskoleverket förutsätter att den engagerade
inställning som refereras till i anhållan även omfattar personalen.
Högskoleverket menar att det är en förutsättning att studentkårerna är delaktiga i
fusionsarbetet och att de har inflytande i frågor som berör studenterna och deras
studieförhållanden. Högskoleverket vill understryka betydelsen av att studenter vid
lärosätena, både under fusionsarbetet och efteråt, får tydlig och tidig information
när det gäller alla aspekter av studierna. Det ska inte förekomma negativa överraskningar för studenterna som valt att studera vid något av lärosätena. Vidare är
det ur studentsynpunkt bra att pendlingen mellan campus i första hand görs av
personalen.
Det nya universitetets framgång kommer till stor del att bero på hur
tvåcampuskonstruktionen fungerar när det gäller utbildning, kompetens, styrning
och praktiska göromål. Det finns utmaningar med ett tvåcampusuniversitet vad
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det gäller uppdelning av funktioner och utbildning mellan campus. Det är
naturligt att delvis samma eller liknande större och viktigare utbildningar ges vid
båda campus. Fusionsfördelarna kommer ändå att vara stora genom att
forskningen och samverkan stärks, under förutsättning att ytterligare medel tillförs.
Den omvända frågan är vad som händer med ämnen som ska samlas vid ett
campus. Det kan vara klokt att klargöra vilka strategier som gäller när utbildningar
som idag ges vid båda lärosätena ska placeras vid endera campus. En dragkamp om
ämnen mellan campus kan inverka på kvaliteten i utbildningen. I anhållan om
samgående framförs att kvaliteten i utbildning och forskning ska upprätthållas
under fusionsarbetet. Högskoleverket vill markera det ansvar som vilar på
lärosätena att denna kvalitetsförsäkran hålls och att studenternas utbildning inte
blir lidande. Som en kvalitetsaspekt för ett blivande tvåcampusuniversitetet vill
Högskoleverket understryka vikten av att personalen får kompetensutbildning i
digitala och andra tekniker som kommer att bli viktiga medel för utbildning och
kommunikation mellan campus.
Slutligen vill Högskoleverket uppmana regeringen och lärosätena att ta tillvara de
positiva såväl som negativa erfarenheter som finns från tidigare sammanslagningar
av statliga lärosäten, t.ex. sammanslagningen av Stockholms universitet och
Lärarhögskolan i Stockholm och bildandet av Mitthögskolan.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av planeringssekreteraren Carolina Johansson i närvaro av
huvudsekreteraren Lena Adamson och informationschefen Eva Ferndahl.
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