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Verksamhetsplan 2011 
Varje år skall Förbundsförsamlingen vid sitt höstmöte besluta om verksamhetsplan 
och medlemsavgifter för kommande år. Förslaget till verksamhetsplan har att han-
tera implementeringen av ett antal reformer från statsmakterna. Beslut finns om en 
ny högskoleförordning, om införande av avgifter för studenter kommande från ut-
anför EU, sjösättandet av ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för utbildning med 
påverkan av resurser, implementeringen av ny lärarutbildning osv. Aviserat är t.ex. 
en översyn av antagningsregler. Förbundet måste utöver att tillvarata medlemmar-
nas gemensamma intressen i dessa frågor ha en handlingsberedskap även för andra 
frågor för sektorn vilket gör det omöjligt att i detalj i sin verksamhetsplan beskriva 
vilka insatser som behöver 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 2011 särskilt arbeta 
med följande frågor 

 
• Följa implementering av modellen för full kostnadsredovisning.  
• Det praktiska genomförandet av en introduktion av ett avgiftssystem för 

vissa utländska studenter och tillhörande stipendiesystem 
• Erfarenhetsutbyten kring hanteringen av bl.a. styrfrågor m.m. i autonomire-

formens spår 
• Stimulera diskussionen om svensk forskarutbildnings relation till den i 

andra delar av världen 
• Erfarenhetsutbyte av kvalitetsfrågor i vid mening  
• Erfarenhetsinsamling och uppföljning av implementeringen av ett nytt re-

surstilldelningssystem för utbildning, såväl som för forskning 
• Fortsatt genomföra och utveckla programmet Högre Ledarskap. Söka bästa 

formerna för att öka kvinnligt deltagande i högsta akademiska ledarskap.  
• Utveckla seminarieformen för avstämning av olika sektorsfrågor. 
 

Tillgången till mer ändamålsenliga lokaler för SUHFs kansli skall kunna användas 
av medlemmarna för att underlätta deras behov av mötesplatser i Stockholm. Ut-
ökningen av bemanningen för kansliet skall användas för en allmän ambitionshöj-
ning av verksamheten inklusive de olika arbetsgrupperna.  

 
Arbetet inom IDAS och Kvinnligt Akademiskt ledarskap avslutas för Förbundets 
del.  
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Förbundet yttre arbete 
Utbildning hamnade under 2010 i fokus, ett fokus som bör ligga kvar under 2011. 
Ett huvudmål i påverkansarbetet är att få medel för kvalitetshöjning av utbildning. 
Förbundet skall genom styrelse och kansli särskilt arbeta för att dels göra förbun-
dets arbete känt, dels arbeta för en aktiv påverkan på riksdag (enskilda ledamöter 
och berörda utskott), regering med berörda departement, Högskoleverket, Verket 
för högskoleservice, SFS, forskningsfinansiärer, Kungl. Biblioteket med flera or-
ganisationer/myndigheter.  
 
Särskilda frågor att bevaka under 2011 är 

• Finansiering av utbildning 
• Olika myndigheters delaktighet i frågor som rör avgiftshantering för stu-

denter 
• 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  

• Relationen mellan SUHF och Högskoleverket 
• Dialog med finansiärer för en acceptans av fullkostnadsmodellen  
• Förbättra bevakningen av utredningar och rapporter på europeisk nivå 

 
Förbundet skall ta en aktiv roll gentemot omvärlden i formuleringen av sektorns 
ståndpunkter och proaktivt bearbeta andra organisationer i sektorns, riksdagspar-
tier m.fl. i 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 
2010-11. Ansökan om medlemskap i IAU skall fullföljas.  
 
 
Formerna för arbetet 
Förbundet skall fortsätta det påbörjade arbetet med direkta möten mellan presi-
dium och kansli å ena sidan och företrädare för olika partier, myndigheter och 
andra organisationer å den andra. Detta sker dels genom informella möten och del-
tagande 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 där det råder sam-
syn. Informationsspridningen vad gäller förbundets frågor till medlemmar såväl 
som till andra organisationer skall utvecklas.  


