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Slutbetänkande av Klimat och sårbarhetsutredningen
(SOU 2007:60)
Högskoleverket har fått tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet från Klimat och
sårbarhetsutredningen (M2007/4227/Mk). Verkets yttrande begränsas till
utredningens förslag kring utbildning.
Utredningen redovisar en gedigen genomgång och analys av aktuella kunskaper
och prognoser av hur klimatet utvecklas och vilka konsekvenser det kan få.
Klimatförändringarna är globala medan dess sociala och miljömässiga
konsekvenser uppstår lokalt. Därför anser verket att utredningen ägnat för lite
utrymme åt att sociala och socioekonomiska frågor kring klimat och framtid.
När det gäller forskning och samverkan förväntas universitet och högskolor
identifiera behov av kunskaper och utveckla dem för att minska klimatförändringarna och dess olika effekter. Behovet av kunskapsutvecklingen är i detta
sammanhang sannolikt djupare och bredare än de insatser för fortbildning som
utredningen ger exempel på inom markanvändning och hälso- och sjukvård.
Högskoleverket menar att forskning om klimat och sårbarhet måste byggas upp
och spridas inom flertalet ämnen och program vid högskolan. Utredningen pekar i
sina förslag tydligt på en rad områden där universitet och högskolor kan bidra.
Uppdraget kring detta finns i högskolelagens 1 kap. 5§. som säger att universitet
och högskolor ska främja hållbar utveckling i sin verksamhet. Lärosätena ska även
samverka med det omgivande samhället.
Högskoleverket är inte övertygat om att det är mest ändamålsenligt att inrätta
ett nytt institut för klimatforskning och -anpassning. Verket utgår från att en
eventuell fortsatt utredning av ett sådant institut görs förutsättningslöst beträffande
behovet, och att en samordning sker med Näringsdepartementets arbete kring
forskningsinstitut (Handlingsplan för en ny institutssektor, Ds 2007:39).
Beslut om yttrandet har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter
föredragning av Håkan Forsberg.
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