
    
      
 
 
 

Verksamhetsplan 2009 (beslutad på Förbundsförsamlingen i Lund, 081111 § 8c) 
 

Varje år skall Förbundsförsamlingen vid sitt höstmöte besluta om verksamhetsplan 
och medlemsavgifter för kommande år. Den senaste treårsperioden gjordes dels en 
strategisk plan för hela perioden och sedan kortare uppdrag för varje år. Med tanke 
på att Förbundsförsamlingen ännu inte haft möjlighet att ta ställning till 
Framtidsgruppens förslag till förändringar, och att resultaten av Frihetsutredningen 
och andra genomförda utredningar och på vilket sätt de påverkar behovet av 
gemensamma insatser genom SUHF så ges här endast förslag till huvudinriktning 
för 2009. Det blir därefter styrelsens uppdrag att vid behov återkomma med en 
precisering till vårens förbundsförsamling.  
 
Frågorna nedan grupperas i förbundets inre respektive yttre arbete. Med ”inre” 
avses arbete medlemmarna emellan och ”yttre” frågor som rör departement, 
Högskoleverk m.fl.
 
Förbundets inre arbete 
  
Internt i sektorn skall Förbundet driva sin katalyserande roll för samarbeten 
medlemmarna emellan. Styrelsen och kansliet skall under år 2009 särskilt arbeta 
för att stimulera och underlätta 

• Informationsutbyte om Arbetstidsavtalsförhandlingar 
• Best-practise-frågor när det gäller kårobligatoriets eventuella avskaffande.  
• Samverkan mellan ämnen i Landskapsprojektets anda liksom planering för 

landskapsarbetets fortsättning samt planera för en uppföljning år 2010 
• Implementering senast 2010 av modellen för full kostnadsredovisning 
• Det praktiska genomförandet av en introduktion av ett eventuellt 

avgiftssystem 
• Det praktiska genomförandet av Bolognareformens intentioner t.ex. vad 

gäller att undanröja hinder för mobilitet 
• Erfarenhetsutbyte av kvalitetsfrågor i vid mening inkluderande 

rankingfrågor 
 

Förbundet skall under året genomföra introduktionen av ett eget 
ledarskapsutvecklingsprogram bl.a. med hänsyn till de behov av förändringar som 
Autonomiutredningen kan leda till och utreda fortsättningen av programmet för 
kvinnligt akademiskt ledarskap.  
 
Förbundet skall under året slutföra sina utredningar om val till rådens 
elektorsförsamling och etiska frågor i samband med forskningsbidrag och 
donationer m.fl initiativ.  
 



Styrelsen och kansliet ansvarar för genomförandet av det beslut som 
Förbundsförsamlingen beslutar om Framtidsgruppens förslag inkluderande 
omorganisationen till fasta arbetsgrupper och en aktivare omvärldsbevakning och 
mer frekventa uttalanden från förbundet.  
 
 
 
Förbudet yttre arbete 
 
Förbundet skall genom styrelse och kansli särskilt arbeta för att dels göra 
förbundets arbete, t.ex. Landskapsarbetet, känt, dels arbeta för en aktiv påverkan 
på riksdag och regering, departement, Högskoleverket, SFS, forskningsfinansiärer, 
Kungl. Biblioteket med flera organisationer/myndigheter.  
 
Särskilda frågor att bevaka under 2009 är 

• Frågor som rör lärosätenas autonomi i form av regelverk, ägande osv. 
Frågan har högsta prioritet genom det förändringstryck på hela sektorn som 
väntas bli resultatet 

• Genomförandet av de förslag som föreslås i Forskningspropositionen 
• Förutsättningarna för avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet 
• Genomförandet av nytt resurstilldelningssystem 
• Introduktionen av studieavgifter för medborgare från länder utanför 

EU/ESS 
• Högskolepropositionen 
• Genomförandet av en ny gymnasieskola och introduktionen av en 

yrkeshögskola 
• Rollfördelningen mellan SUHF och Högskoleverket 

 
Förbundets Framtidsgrupp föreslår en betydligt aktivare roll gentemot omvärlden 
genom att en kommunikationsplan tas fram och att en mer omfattande 
omvärldspåverkan drivs. 
 
Fortsatt medverkan i EUA:s och NUS arbete skall genomföras med oförändrad 
ambitionsnivå 
 
 
Formerna för arbetet 
 
Förbundet skall fortsätta det påbörjade arbetet med direkta möten mellan 
presidium och kansli å ena sidan och företrädare för olika partier, myndigheter och 
andra organisationer å den andra. Detta sker dels genom informella möten och 
deltagande i olika seminarier och konferenser.  Förbundet skall vidare, när så 
bedöms lämpligt, samla företrädare för sektorn till diskussioner av angelägna 
frågor. Förbundet skall vidare uttala sig i sektorsgemensamma frågor genom att 
utnyttja remissinstrumentet och utveckla sitt eget instrument för 
rekommendationer.  
 
 


