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SUHF:s BESLUTANDE ORGAN
Styrelsemöte 13 maj
Styrelsen sammanträdde den 13 maj i ett datormöte. På dagordningen fanns bland annat
hanteringen av Försvarsstrukturutredningens betänkande, där remissvar senare avgivits.
Styrelsen förde under mötet även en diskussion om möjliga inspel inför 2012 års forskningsoch innovationsproposition. SUHF har bland annat genom sin Kunskapstriangelgrupp som
sammanställt en rapport med olika synpunkter på dessa frågor (se nedan).
Peter Gudmundson, KTH, utsågs av styrelsen till ny talesperson i frågor som rör full
kostnadstäckning när Kåre Bremer lämnar uppdraget i höst.
Pam Fredman rapporterade från ett möte mellan SUHF och ledningen för Akademiska Hus.
Ambitionen är att dessa kontakter ska fortsätta på regelbunden basis som ett led i ett ökat
engagemang från Förbundets sida i fastighetsfrågorna.
Styrelsen fick även en avrapportering i det aktuella läget i rekryteringen av ny
generalsekreterare. Vid ansökningstidens utgång hade 23 ansökningar inkommit, och
intervjuer av aktuella kandidater sker under juni månad.
Styrelsens protokoll finns efter justering tillgängligt på www.suhf.se/protokoll

REKOMMENDATIONER OCH UTTALANDEN
Skrivelse om hanteringen av utfärdandedatum för lärarexamina
Expertgruppen för studieadministrativa frågor har den 13 maj, efter diskussioner med bl a
Skolverket, utfärdat en skrivelse om hanteringen av utfärdandedatum av lärarexamina med
anledning av införandet av lärarexamina. Eftersom det är av betydelse för den studerande att
examen är utfärdad före den 1 juli 2011, föreslår Expertgruppen att i samtliga examensbevis
för lärarexamina ska datum för inkommen och komplett ansökan om examensbevis också
utgöra utfärdandedatum för det aktuella examensbeviset.
Skrivelsen har skickats till lärosätena men är också tillgänglig på
www.suhf.se/utfardandedatumlararexamina
Förbundets rekommendationer finns till nedladdning på:
www.suhf.se/Rekommendationer_och_uttalanden

BESÖK OCH UPPVAKTNINGAR
Presidiets möten
Vid SUHF:s presidiums regelbundna heldagar i Stockholm har ett antal träffar med företrädare
för olika genomförts. Bland annat träffade presidiet Anders Flodström och Max Kesselberg
från Utbildningsdepartementet för att stämma av deras arbete med ”Utvärdering av
forskningskvalitet som en grund för tilldelning av resurser för universitet och högskolor”.
Deras uppdrag är bland annat att föreslå hur man ska kunna ta hänsyn till olika
forskningsområdens förutsättningar, samverkan med omvärlden och nyttiggörande av
forskning i resurstilldelningen och hur kvalitet i forskning också skulle kunna integreras med
densamma. Uppdraget ska slutrapporteras den 19 september.
Presidiet har också haft överläggningar med universitetskanslern för att stämma av aktuella
frågor. Bland annat gällde det sektorns möjligheter till påverkan på ambitionsnivå och innehåll
i studera.nu och dess sökportal ”Sök och jämför utbildning”.
Vidare har presidiet även träffat STINT:s ordförande Andreas Göthenberg, för informella
diskussioner om inriktningar på stiftelsens kommande satsningar.

SUHF:s EXPERTGRUPPER OCH ARBETSGRUPPER
Expertgruppen för studieadministrativa frågor 9 juni
Expertgruppen för studieadministrativa frågor har sammanträtt den 9 juni. På dagordningen
fanns bland annat fortsatt arbete kring de fortsatta remisserna kring EQF/NQF, där
Expertgruppen författar en underlagsskrivelse och cirkulerar till lärosätena.
Expertgruppen beslutade även att föreslå att SUHF inrättar en arbetsgrupp tillsammans med
Högskoleverket och VHS för att se över organisation, ansvarsfördelning och finansiering av
Högskoleprovet. En nomineringsförfrågan om deltagande i arbetsgruppen kommer att gå ut
till medlemmarna.
Expertgruppen diskuterade även det fortsatta arbetet kring införandet av lärarlegitimationer.
Skolverket har den 1 juni skickat en extra remiss (dnr 62-2011-682) om hanteringen av
föreskrifter för hanteringen av ansökan om legitimation för lärare m m till lärosätena.
Svarstiden är kort, svar ska vara inskickat senast den 17 juni. Expertgruppen har
sammanställt förslag på synpunkter på remissen, som kommer att delges medlemmarna.

Den avgående Expertgruppen avtackades slutligen för sitt arbete under de gångna två åren.
Särskilt avtackades de avgående ledamöterna Lena Fries, Einar Lauritzen, Margareta
Nordstrand och Carl Nettelblad.
Minnesanteckningar från Expertgruppen för studieadministrativa frågor finns tillgängligt på
www.suhf.se/expertgruppsminne2011
Nytt mandat och sammansättning för Expertgruppen för studieadministrativa frågor
SUHF har utfärdar ett nytt mandat och en ny sammansättning av Expertgruppen för
studieadministrativa frågor från och med den 1 juli 2011. Mandatperioden sträcker sig till 31
december 2013. Mandatet för gruppen förändras något, bland annat får den ett tydligt ansvar
för hantering av regel- och hanteringsfrågor kring studieavgifterna när SUHF:s Expertgrupp
för avgiftsfrågor upphör hösten 2011. Nya ledamöter i gruppen är, efter en
nomineringsförfrågan bland medlemmarna, Eva Ekstedt Salzmann, Mälardalens högskola, Åsa
Nandorf, Karolinska institutet och Lars Rydberg, Linköpings universitet.
Expertgruppen för avgiftsfrågor
SUHF:s Expertgrupp för avgiftsfrågor har i maj bland annat fört diskussioner om
konsekvenserna av regeringens beslut den 14 april om hanteringen av Erasmus Mundus.
Beslutet möjligör differentierade avgifter för de studenter som har stipendier genom Erasmus
Mundus-programmen. Det finns dock fortfarande stora olösta frågor kvar om finansieringen
av dessa program, och hur det påverkar Sveriges möjligheter att delta i programmen, vilket
SUHF framfört i olika fora.
Expertgruppen har även fört diskussioner med Högskoleverket om uppläggningen av deras
arbete med ett regeringsuppdrag om uppföljning av införandet av avgifter. VHS arbetar
parallellt med ett liknande uppdrag. Diskussionerna har bland annat förts utifrån perspektivet
av största möjliga samordning mellan alla inblandade aktörer.
Rapport om Högskoleverkets prövning av examensrätt för lärarutbildningarna
På uppdrag av Expertgruppen för kvalitetsfrågor har Berndt Hjälm, Malmö högskola, tagit
fram en rapporten ”Analys av Högskoleverkets beslut om examensrätter för de nya
lärarutbildningarna”. I underlaget ingår bl a resultaten från en enkätförfrågan till SUHF:s
medlemmar. Det primära syftet med rapporten har varit att utgöra ett underlag av
Expertgruppens analys av examensrättsprövningarna samt utgöra en grund för den
kontinuerliga dialogen med Högskoleverket om kvalitetssystemet.
Rapporten finns tillgänglig på: www.suhf.se/examenstillstandlararutbildningar2011
Slutrapport från SUHF:s Kunskapstriangelgrupp
SUHF:s arbetsgrupp kring kunskapstriangeln har lämnat en slutrapporten ”Triangelns olika
sidor- att arbeta i, med och för kunskapstriangeln”. Bland annat innehåller rapporten förslag
på åtgärder för att stärka arbetet med kunskapstriangeln till alla inblandade parters nytta.
Den har även delgetts regeringen som ett inspel i Forsknings- och inniovationspropositionen
2012.
Rapporten finns tillgänglig på www.suhf.se/K3slutrapport
Ansvarig utsedd för SUHF:s arbete med rankingfrågor
Magnus Gunnarsson, Göteborgs universitet, har utsetts att för SUHF:s räkning bevaka den
nationella och internationella utvecklingen kring rankingfrågor inom högskolesektorn.
Uppdraget gäller till dess att SUHF utsett en ny arbetsgrupp med ansvar för rankingfrågorna,
dock längst till utgången av 2012.

Reviderad sammansättning av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer
Annsofie Oscarsson, Mälardalens högskola, och Wilhelm Widmark, Stockholms universitet
tillträder som ledamöter i styrgruppen för Forum för bibliotekschefer för återstående delen av
mandatperioden, t o m 31 december 2011. De ersätter Marianne Hällgren och Tomas Lundén
som lämnar styrgruppen.

SUHF-ARRANGEMANG
SUHF:s Almedalsseminarium 6 juli
SUHF, tillsammans med SFS och Högskolan på Gotland, anordnar under Almedalsveckan den
6 juli kl 1130-1315 ”Den ljusnande framtid är svår – vägval för framtidens högre utbildning”.
Förutom intressanta, framtidsinriktade och visionära diskussioner, utlovas lättare
lunchförtäring. Alla är välkomna i mån av plats. Seminariet hålls på Studentcentrum,
Högskolan på Gotland. Mer information finns på www.suhf.se/denljusnandeframtidarsvar
Seminarium om avgiftsfrågor 22 september
Expertgruppen för avgiftsfrågor kommer arrangera ett heldagsseminarium i Stockholm den 22
september på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Inbjudan skickas ut separat. Mer
information kommer att komma på www.suhf.se/avgiftsseminarium22september2011
Årskonferens och Förbundsförsamling i Uppsala 18-19 oktober
SUHF:s årliga konferens hålls den 18 oktober på Uppsala universitet på temat Kvalitet i
forskning. Inbjudningar till konferensen är på väg ut. Förbundsförsamlingen hålls
traditionsenligt dagen efter, och inbjudan till den kommer efter sommaren.
Seminarium om arbetsgivarfrågor den 10 november
SUHF anordnar den 10 november, i anslutning till Arbetsgivarkollegiets möte dagen innan, en
seminariedag om arbetsgivarfrågor. Seminariet hålls på KTH. SUHF:s tentativa tema är
”Arbetsgivarrelaterade frågor i autonomins spår”. Inbjudan och detaljerat program kommer
senare.
Konferensen Att leda högre utbildning 14-15 november
Vi påminner om att Expertgruppens för kvalitetsfrågor den 14-15 november håller en
konferens på temat: Att leda högre utbildning. Information och anmälan till konferensen finns
på: www.suhf.se/attledahogreutbildning
NUS-seminarium 15-16 december
Nordiska universitetssamarbetet, NUS, där SUHF för närvarande håller i ordförandeskap och
kansli, ordnar tillsammans med NUAS och OECD-IMHE en konferens på temat ”Strategic
management of internationalisation”. Konferensen hålls i Lund den 15-16 december. Inbjudan
kommer inom kort bl a på SUHF:s hemsida.
Se även SUHFs kalendarium på www.suhf.se

NYTT FRÅN SUHF:s FÖRBUNDSKANSLI
SUHF:s remissvar
SUHF har besvarat remissen på Försvarsstrukturutredningens betänkande SOU 2011:36
Forskning och utveckling samt försvarslogistik – i det reformerade förslaget. SUHF:s har valt
att endast svara på de delar som rör frågor om Försvarshögskolans framtid och behov i
perspektiv av samhällets behov.

SUHF har även lämnat svar på Förslag till nationell referensram för kvalifikationer (NQF).
Samtliga SUHF:s avgivna remissvar finns på www.suhf.se/remissvar
Remissvar under beredning
På sitt bord har SUHF nu ett antal remisser:
- Myndigheten för yrkeshögskoan - Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer
utanför det offentliga utbildningsystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer –
NQF (svar 30 juni)
- SOU 2011:28 En utrikesförvaltning i världsklass (svar 30 juni)
- Förslag till en ny inflytandestruktur inom Kungl. Biblioteket (svar 31 augusti)
- SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåt blick (svar 9
september)
- SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag – och vissa andra frågor (svar 9
september)
- SOU 2011:19 Tid för snabb flexibel inlärning (svar 15 september)
- SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag (svar 17 oktober)

NYTT FRÅN SEKTORN
Utredning om för Högskoleverket, VHS och Internationella programkontoret
Regeringen beslutade den 9 juni om en utredning om en ny myndighetsstruktur för
Högskoleverket, VHS och Internationella programkontoret från 1 januari 2013. Målsättningen
är att renodla Högskoleverkets uppdrag och föra över verksamhet från dem och IPK till en
utvidgad service- och samordningsmyndighet med nuvarande VHS som grund. Arbetet ska
bland annat ske i samråd med SUHF. Utredare är Birgitta Böhlin. Utredningen ska vara klar
senast den 16 januari 2012.
Nytt presidium i SFS
Sveriges förenade studentkårer valde på sitt fullmäktige i Örebro i maj ett nytt presidium. De
som ska leda SFS under det kommande verksamhetsåret är Camilla Georgsson och Sabine
Pettersson.
Nordforsk-rapport om nordisk forskning i jämförande perspektiv
Nordforsk har släppt rappporten ”Comparing Research at Nordic Universities using
Bibliometric Indicators”. Rapporten visar bland annat att nordiska forskare i genomsnitt
citeras oftare än forskare i övriga världen.
Mer information finns på: www.nordforsk.org/no/news/danske-forskere-pa-topp-i-norden
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