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Yttrande över Flera kärnor och En modern nationell
storstadspolitik
Högskoleverket har tagit del av Stockholms läns landstings rapporter. Verket har
inga synpunkter på rapporten Flera kärnor.
Rapporten En modern nationell storstadspolitik lämnar förslag som bland annat
syftar till att högskolor och universitet i Stockholms län väsentligt ska utöka
antalet platser inom grundutbildningen och forskarutbildning. På så vis kan
blivande studenter och studenter inom länet konkurrera till studieplatser och
platser på forskarutbildningen på samma villkor som studenter i andra regioner i
landet.
Högskoleverket har med intresse tagit del av rapporten men menar att flertalet
frågor faller utanför verkets uppgifter. När det gäller dimensionering av utbildning
delas dessa frågor mellan högskolorna och regeringen.
Högskoleverket menar att en ökning av antalet studieplatser på alla utbildningar
inte i sig är tillräckligt för att stärka en region. Idag varierar konkurrensen vid
antagningen till olika utbildningar. Konkurrensen varierar i hög grad mellan å ena
sidan prestigeutbildningar med hög konkurrens som t.ex. läkar- och
juristutbildning och å andra sidan utbildningar med låg konkurrens som
lärarutbildning och språkutbildning. Dessutom varierar behovet av olika
yrkeskategorier på arbetsmarknaden mellan olika regioner. Vilka utbildningar som
ska öka sina platser och med hur mycket måste därför noggrant analyseras för att
ökningen av studieplatser också ska stärka Stockholmsregionen. Utredningen
saknar en sådan analys.
Högskoleverket menar också att det är väsentligt att de studenter som behöver
bostäder kan erbjudas sådana. Idag är efterfrågan på studentbostäder väsentligt
större än utbudet. Med tanke på att man i utredningen föreslår en väsentlig
ökning av antalet studieplatser belyses inte bostadsfrågan tillräckligt.
Högskoleverket är positivt till en ökning av stipendier som riktar sig mot
studerande i länderna kring Östersjön.

HÖGSKOLEVERKET
YTTRANDE
2003-10-28
Reg.nr 13-2087-03 samt 13-2088-03

Sid 2

Beslut att avge detta yttrande har fattats av universitetskanslern efter föredragning
av utredaren Per-Gunnar Rosengren i närvaro av avdelningschefen Håkan
Forsberg och kanslichefen Lennart Ståhle.
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