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Verksamhetsplan 2010
Varje år skall Förbundsförsamlingen vid sitt höstmöte besluta om verksamhetsplan
och medlemsavgifter för kommande år. Förslaget till verksamhetsplan har att han-
tera ett antal reformer från statsmakterna vars innehåll och behov av insatser från
SURF i dagsläget inte är fullt kända. Beslut finns om kår- och nationsobligatoriets
avskaffande men det är oklart i vilken utsträckning samordning eller erfarenhets-
utbyten genom SURF behöver ordnas. När det gäller frågan om nytt kvalitets sy-
stem så har SURF redan en arbetsgrupp som kan råda styrelsen i frågan om behov
av insatser. Befattningsutredningen, autonomutredningen, studieavgifter, ny lärar-
utbildning är alla i pipe-line men eftersom innehållet inte är helt klart och effekter-
na därmed inte lätta att prognostisera så behöver Förbundet snarare ha en hand-
lingsberedskap än att i detalj i sin verksamhetsplan beskriva vilka insatser som be-
höver göras.

Frågorna nedan grupperas i förbundets inre respektive yttre arbete. Med "inre" av-
ses arbete medlemmarna emellan och "yttre" frågor som rör departement, Högsko-
leverk m.fl. Beslutade principer från utredningen om Förbundets framtid utgör
grunden för styrelsens prioritering av frågor att ta sig an.

Förbundets inre arbete

Internt i sektorn skall Förbundet fortsatt driva sin katalyserande roll för samarbeten
medlemmarna emellan. Styrelsen och kansliet skall under år 2010 särskilt arbeta
med följande frågor

• Att ta fram ett nytt manifest, med större fokus på utbildningsfrågor och
kopplingen utbildning, forskning och innovation (i vid mening) i den sk
Kunskapstriangeln.

• Bevaka implementering 2010 av modellen för full kostnadsredovisning.
Särskilda insatser skall göras för systematisering av befintlig kunskap

• Erfarenhetsutbyte av kvalitetsfrågor i vid mening inkluderande rankingfrå-
gor.

• Erfarenhetsinsamling och uppföljning av implementeringen av ett nytt re-
surstilldelningssystem för utbildning, såväl som för forskning

• Bereda en diskussion av bästa former för att öka kvinnligt deltagande i
högsta akademiska ledarskap

• Det praktiska genomförandet aven introduktion av ett eventuellt avgiftssy-
stem

• Best-practice-frågor när det gäller kårobligatoriets avskaffande
• Bereda en diskussion om fortsatt hantering av strategiska medel
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• Driva ett kvalitetsarbete för publiceringsdatabaser, möjligheterna till ut-

vecklad bibliometrisk analys och främjande av möjligheterna för Open Ac-
cesspublicering

• Göra en uppföljning av förslagen iLandskapsrapporten
• Frågor om LOU och upphovs-/nyttjanderätter skall uppmärksammas för

eventuella principer om likartad behandling på olika lärosäten

Förbundet skall under året slutföra sina utredningar etiska frågor i samband med
forskningsbidrag och samla erfarenheter från tecknande av nya arbetstidsavtaL
IDAS verksamhet förlängs med ett år. Under detta skall en arbetsgrupp, enligt
ovan, se över bästa former för att få fler kvinnor på akademiska ledningsposter

Förbundet yttre arbete
År 2010 är valår. Utbildning kommer att vara Förbundets fokus. Ett huvudmål i
påverkansarbetet är att ra medel för kvalitetshöjning av utbildning. Förbundet skall
genom styrelse och kansli särskilt arbeta för att dels göra förbundets arbete känt,
dels arbeta för en aktiv påverkan på riksdag och regering, departement, Högskole-
verket, SFS, forskningsfinansiärer, Kungl. Biblioteket med flera organisatio-
ner/myndigheter.

Särskilda frågor att bevaka under 2010 är
• Finansiering av utbildning
• Lärosätenas autonomi i form av ändrade regelverk, ägande osv.
• Relationen mellan SUHF och Högskoleverket
• Bidra till att åstadkomma en för lärosäten och studenter bästa sätt att in-

formera om olika studier och förutsättningarna för studier i Sverige genom
påverkan på VHS och HSV

• Dialog med finansiärer för en acceptans av fullkostnadsmodellen

Förbundet skall ta en aktiv roll gentemot omvärlden i formuleringen av sektorns
ståndpunkter och proaktivt bearbeta andra organisationer i sektorns, riksdagsparti-
er m.fl. i de frågor där sektorn är enig.

Fortsatt medverkan i EUA:s skall genomföras med oförändrad ambitionsnivå. För
insatserna i NUS höjs ambitionsnivån under SUHF:s tvååriga ordförandeskap.

Formerna/ör arbetet
Förbundet skall fortsätta det påbörjade arbetet med direkta möten mellan presidi-
um och kansli å ena sidan och företrädare för olika partier, myndigheter och andra
organisationer å den andra. Detta sker dels genom informella möten och deltagan-
de i olika seminarier och konferenser. Förbundet skall vidare, när så bedöms
lämpligt, samla företrädare för sektorn till diskussioner av angelägna frågor. För-
bundet skall vidare uttala sig i sektorsgemensamma frågor genom att utnyttja re-
missinstrumentet och utveckla sitt eget instrument för rekommendationer. Utveck-
ling av seminarier som form för sektorns diskussioner kan ytterligare förstärkas.
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