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högskolor
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har erbjudits att kommentera
Promemorian med f~rslag till ökad organisatorisk frihet för statliga universitet och
högskolor, m.m. (U2010/222/UH). Samtliga medlemmar har också fått denna
möjlighet - fyra av d~m genom Förbundets försorg. Vårt eget svar blir därför
relativt kort med hänriSning till vad medlemmarna enskilt för fram.
I Förbundets manifest från 2006, som medlemmarna ställt sig bakom, framhålls
som ett av kraven på tegering och riksdag att "Ge större Självständighet åt
universitet och högskbIor, möjligen genom en särskild myndighetsform, medfärre
regleringar, som exe+pelvis förenklar det regelverk som styr rekryteringen av
lärare och forskare, 9ch ger större frihet för våra lärosäten att organisera sitt
arbete." Vi är medvetpa om att reaktionerna var blandade från lärosätenas sida på
Daniel Tarschys utredning SOU 2008: 104 Självständiga lärosäten och den
organisationsform som där föreslogs. Men det finns enighet i sektorn om de
övergripande önskemålen att ha en större frihet att organisera sitt arbete, som
framgår av manifestetf formulering. Promemorians huvudförslag om avreglering
av den inre organisationen är i linje med denna önskan och välkomnas därför.
Varje lärosäte kan or~anisera sig efter sina specifika önskemål och behov. Vi
menar att förslaget om kompetenskrav på ledamöterna i beslutande organ innebär
ett värn för kärnverksamheterna forskning och utbildning. Övriga delar i förslaget
avstår vi från att kommentera.

I

Vi menar att det är väsentligt att ett starkt studentinflytande kan behållas och
värnas inom högskolab och att detta är i lärosätenas och dess ledningars intresse.
Därför önskar vi starka och klartydliga formuleringar som garanterar detta i den
kommande propositionen.
Slutligen vill Förbundlt påminna om två frågor som sektorn var helt enig om i
I
remissvaren på SOU 2008: 104. Den första är rätten till att ha utländska ledamöter i
styrelserna och i högskoleledningarna. Och den andra handlar om en avreglering
av högskoleförordningens kapitel om lärarrekryteringar. Eftersom promemorian
bara behandlar en delmängd av det slutliga förslaget till innehåll i en proposition
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om friare lärosäten ser vi det som angeläget att påminna även om dessa områden
där sektorn anser det väsentligt att få till stånd en förändring i förhållande till
dagens situation.
Förbundets presidium har beslutat om den slutliga utformningen av detta svar efter
diskussioner i Förbundets styrelse.
Enligt uppdrag

