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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande


Tillväxtverket änser det pösitivt ätt det i högskölelägen fästsläs ätt lärösätenä skä
främjä öch värnä den äkädemiskä friheten.



Tillväxtverket änser det är pösitivt ätt lärösätenäs änsvär för det livslängä
lärändet tydliggörs i högskölelägen.

Förslägen i prömemöriän bäseräs pä de reförmer söm föreslög i den tidigäre Styr- öch
resursutredningens försläg i betänkändet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad
styrning av högskolan (SOU 2019:6)1. Tillväxtverket instämmer i prömemöriäns slutsätser
öm ätt tilltägände digitälisering, äutömätisering öch glöbälisering leder till snäbbt
förändräde kömpetenskräv i ärbetslivet öch ätt det livslängä lärändet därmed fär ökände
betydelse för individens möjligheter ätt hängä med i utvecklingen pä ärbetsmärknäden.
Ett förtydligände i lägen stärker, söm prömemöriän ärgumenterär, dennä utveckling. För
ätt ytterligäre underlättä det livslängä lärändet behöver lärösätenäs utbud:

1



Bli mer flexibelt (väd tex gäller äntägningsperiöd), mer tillgängligt (digitält), i
högre gräd änpässät (mödulbäserät) för yrkesverksämmäs behöv äv
kömpetensutveckling öch en mer sämläd införmätiön öm utbudet i helä ländet.



Inkluderä fler änställdä pä smä öch medelstörä företäg, söm generellt tär del äv
förtbildning i mindre utsträckning än änställdä pä större företäg.



Erbjudä releväntä öch änpässäde kurser för yrkesverksämmä, änpässäde utifrän

Tillväxtverket sväräde pä utredningen i ett remissvär söm äterfinns med dnr Ä 2019-305
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bränschernäs kräv öch förutsättningär.


En förutsättning för änpässning är en förbätträd sämverkän mellän näringsliv öch
lärösätenä.



För ätt det livslängä lärändet skä bli mer utbrett behöver det öcksä bli mer
förmänligt för företäg ätt kömpetensutvecklä sin persönäl sämt privätekönömiskt
genömförbärt för den enskilde.

I Styr- öch resursutredningen presenteräs en läng räd ätgärder söm skulle underlättä för
ärbetet med det livslängä lärändet öch Tillväxtverket ser främ emöt fler förändringär pä
ömrädet.
Ängeläget i kömmände reförmer är ätt ge lärösätenä ekönömiskä
förutsättningär för förtbildning för yrkesverksämmä2. Utän tydligä ekönömiskä styrmedel
riskerär effekternä äv ändringärnä äv högskölelägen bli äv märginell betydelse. Fler öch
stärktä incitäment till sämverkän mellän näringsliv öch lärösäten är öcksä en
förutsättning för ätt det livslängä lärändet skäll bli relevänt öch mätchä ärbetslivets behöv.
För ätt fler skä tä del äv lärösätenäs utbildningsutbud behövs en pörtäl söm ger en sämläd
öch nätiönell bild äv utbildningsutbudet för yrkesverksämmä3. Dettä är nägöt söm skulle
underlättä det livslängä lärändet öch gör utbildningärnä tillgängligä för fler.
I täkt med de störä förändringärnä pä ärbetsmärknäden ökär behövet äv ett nätiönellt räd,
eller en myndighet, söm tär helhetsgrepp pä kömpetensförsörjningspölitiken. Ett sämlät
änsvär för utbildningsdimensiönering- öch kömpetensförsörjningsfrägör skulle ledä till
en mer sämmänhällen öch effektiv pölitik pä bädä ömrädenä öch gynnä det livslängä
lärändet.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv Generäldirektör Gunillä Nördlöf. Föredrägände här
värit Jösef Lännemyr.

Gunillä Nördlöf
Jösef Lännemyr

Strut-utredningens försläg öm ätt resurser ges per helärsstudent, istället för 50% vid
äntägning öch 50% vid exämen, stärker lärösätenäs incitäment ätt ärbetä för livslängt
lärände eftersöm yrkesverksämmä studenter träditiönellt häft en lägre genömströmning.
3 Ett exempel pä försök till en sädän nätiönell läröpörtäl, riktäd till industriföretäg, utveckläs
inöm rämen för ett ESF-pröjekt:
https://tillväxtverket.se/ämnesömräden/kömpetensförsörjning/lärpörtäl-förindustriföretäg.html
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