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Universitetskanslersämbetets yttrande över
slutbetänkandet av parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För landsbygder – en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och
välfärd
Näringsdepartementet har remitterat ovan rubricerade betänkande till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ har följande synpunkter på betänkandet.

4 Kompetensförsörjning
4.2 Nationella mål för politiken
Kommittén föreslår att universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten
till högre utbildning i hela landet. UKÄ avvaktar att ge närmare synpunkter tills
rapporteringen av vårt pågående regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera
distansutbildning redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast
den 20 december 2017.
Kommittén föreslår också att regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna.
Regeringen har aviserat att en utredning om styrning och resurstilldelningen av den svenska
högskolan ska tillsättas. Även i detta avseende avvaktar UKÄ att ha synpunkter på detta tills
denna utredning är färdigställd.

4.3 Utbildningscentra för högre utbildning
Kommittén föreslår att regeringen säkerställer att det finns utbildningscentra för högre
utbildning i kommuner i FA-regioner utan högskola/universitet och med få lärcentra samt
i kommuner med extra stora utmaningar. En redovisning av lärosätenas samarbete med
kommuner, landsting och regioner för att göra högskoleutbildning tillgänglig utanför
campusorterna via kommunala lärcentra eller motsvarande ingår i UKÄ:s pågående
regeringsuppdrag och bör vara ett av underlagen inför eventuella beslut. Om kommitténs
förslag genomförs vill UKÄ framhålla vikten av att samarbete mellan befintliga
utbildningscentra i kommuner stärks. Kommungränser får inte utgöra ett hinder för
studenter som bor närmare ett utbildningscentra i en angränsande kommun än den egna
att kunna bruka grannkommunens utbildningscentra.
Kommittén föreslår också att Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (IFAU) får i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på
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utbildningscentra. Under förutsättning att satsningen på utbildningscentra blir av ser
UKÄ ser positivt på detta. UKÄ anser också att det är naturligt att utvärderingen av
kvaliteten på utbildningarna är en del av UKÄ:s ordinarie granskningsuppdrag.

Beslut i detta ärende har tagits av tf. myndighetschefen Annika Pontén efter föredragning
av seniora rådgivaren Anette Gröjer i närvaro av kommunikationschefen Agneta Rolfer
och chefsassistenten Agnes Ers.
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