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Remissyttrande på Ung 2003 – Fördjupad analys av den
nationella ungdomspolitiken
Inom ramen för den nationella ungdomspolitiken har ett delmål formulerats inom
Högskoleverkets sektorsområde. Delmålet – som ryms också inom ramen för
regeringens utbildningspolitik – är att minst 50 procent av varje årskull ska
påbörja högre utbildning vid senast 25 års ålder under perioden 2001-2003.
Enligt Högskoleverkets mening borde ett mål för att öka möjligheterna för unga
människor att studera också vara angeläget i ett ungdomspolitiskt perspektiv. Ett
sådant angeläget mål vore en konkret strävan för fler studentbostäder.
Högskoleverket publicerade 2002 en studie som beskriver situationen att
tillgången till bostäder påverkar högre studier (Studenternas bostadssituation och
ekonomiska förhållanden våren 2002). Vissa måste avstå från högre studier eftersom
boendet kostar för mycket. Så många som en av tio, enligt vår studie, väljer
studieort efter tillgången på studentbostäder. Var tionde student anger också att
deras bostadssituation påverkar studierna negativt.
Ungdomsstyrelsen efterlyser ett ungdomsperspektiv inom de involverade
myndigheternas respektive verksamhetsområden. Sedan länge strävar
Högskoleverket efter ett studentperspektiv i verksamheten. I enlighet med
tankarna om det livslånga lärandet är det viktigt att detta perspektiv inte
inskränker sig till enbart ungdomar. Hälften av studenterna inom högskolan är
idag över 25 år och en tredjedel är äldre än 30 år. Ändå är det unga människor
som i dominerande grad följs i Högskoleverkets verksamhet, inte minst som en
följd av regeringens 50-procentsmål. Det är alltså knappast aktuellt för
Högskoleverket med någon ytterligare fokusering i ett ungdomsperspektiv.
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I övrigt har Högskoleverket inget att anmärka på de bedömningar och förslag som
Ungdomsstyrelsen gör. Vi tillstyrker även förslaget att närmare utreda
utbildningsbehovet för dem som arbetar som ungdoms- och fritidsledare eller på
annat sätt arbetar med unga utanför skolan.
Detta ärende har avgjorts av kanslichefen Lennart Ståhle i närvaro av
avdelningschefen Håkan Forsberg efter föredragning av utredaren Thomas
Furusten.
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