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SUHF:s BESLUTANDE ORGAN
Styrelsemöte 26 augusti
Styrelsen sammanträdde den 26 augusti på kansliet. På dagordningen fanns bland annat ett
par ärenden som rörde frågor på europeisk nivå. Styrelsen beslutade att stödja förslaget att
rektorn vid NTNU i Trondheim, Torbjörn Digernes, nomineras av EUA till European Research
and Innovation Area Board. Styrelsen uppmanade även medlemmarna att delta i EUkommissionens Human Resources Strategy Group och bevakar framöver frågan för att se på
behovet av gemensamt agerande genom SUHF.
I övrigt handlade många punkter på mötet om förberedelser inför kommande
Förbundsförsamling och planeringen av höstens arbete.
Styrelsens protokoll finns efter justering tillgängligt på www.suhf.se/protokoll

BESÖK OCH UPPVAKTNINGAR
Diskussioner med utredningen om ny myndighetsstruktur för Högskoleverket, VHS
och Internationella programkontoret
Styrelsen och presidiet planerar för en dialog med utredaren Birgitta Böhlin om arbetet med
utredningen om en ny myndighetsstruktur för Högskoleverket, VHS och Internationella

programkontoret. Avsikten är att dessa frågor även ska diskuteras på Förbundsförsamlingen
på Uppsala universitet den 19 oktober.
Presidiedag 6 september
Presidiet har den 6 september en dag för överläggningar med olika aktörer inom sektorn.
Under dagen ska diskussioner föras med Vetenskapsrådet och Högskoleverket om aktuella
frågor. Dessutom ska presidiet träffa utredningen för översyn av anställningsvillkoren för
myndighetschefer.
SUHF träffar Utbildningsutskottet
SUHF deltar tillsammans med en rad andra sektorsaktörer på en träff med Riksdagens
utbildningsutskott den 29 september. Temat för mötet är forsknings- och innovationspolitik.

SUHF:s EXPERTGRUPPER OCH ARBETSGRUPPER
Arbetsgrupp om utvecklingsfrågor kring Högskoleprovet
SUHF har tillsammans med Högskoleverket och VHS inrättat en arbetsgrupp om
utvecklingsfrågor kring Högskoleprovet. Ansikten är att utreda frågor om organisation,
ansvarsfördelning och finansiering av provet. Ordförande i gruppen är Jörgen Tholin,
Högskolan på Gotland.
Arbetsgruppen ska slutrapportera senast 1 maj 2012. Information om gruppens uppdrag m m
finns på www.suhf.se/hogskoleprovsgruppen
Expertgrupp för fastighetsfrågor utsedd
Som rapporterades om i föregående nyhetsbrev har SUHF:s styrelse beslutat att tillsätta en
Expertgrupp för fastighetsfrågor i syfte att skapa en sektorssamverkan för en ökad
professionalisering av lärosätenas lokalförsörjning och relationer till hyresvärdarna.
Gruppen är nu tillsatt och leds av Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet. Övriga
ledamöter och gruppens uppdrag finns på www.suhf.se/expertgruppenforfastighetsfragor .
Framtidsanalys för högskolesektorn
SUHF har beslutat att genomföra ett arbete med framtidsanalys för sektorn med sikte på
2020. Bland frågorna som ska besvaras finns vilka utmaningar som sektorn står inför och hur
lärosätena vill och kan påverka den framtida utvecklingen.
En styrgrupp för arbetet håller på att tillsättas. Arbetet med framtidsanalysen ska
slutrapporteras hösten 2012.

Ny rapport om SUHF-modellen – Full kostnadstäckning i verkligheten
SUHF har publicerat en rapport om full kostnadstäckning med titeln ”Full kostnadstäckning i
verkligheten”. Rapporten är framtagen av Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet och SUHF,
och berör hur de externa forskningsfinansiärerna hanterat modellen och i vilken utsträckning
de bidragit till full kostnadstäckning. Förslag ges även på hur finansiärerna kan utveckla sina
finansieringsmodeller och tekniska system för att bättre hamna i samklang med SUHFmodellen.
Den nya rapporten, såväl som den tidigare rapporten ”SUHF-modellen i verkligheten” som
behandlar hur lärosätena tillämpar modellen, kan beställas av Jennie Reponen på SUHF:s
kansli, eller laddas ned på nedanstående länkar.
www.suhf.se/Full_kostnadstackning_i_verkligheten
www.suhf.se/RPT_2011_1_SUHF-modellen_i_verkligheten

SUHF-ARRANGEMANG
SUHF/SNITTS diskussionsseminarium 8 september
SUHF och SNITTS arrangerar ett gemensamt diskussionsseminarium: ”Högskolan som
drivkraft i samhällsutvecklingen; Ett inspel inför Forsknings- och innovationspropositionen
2012” den 8 september kl 13-17 på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Deltagare är bl a Peter
Honeth, Karin Röding, Mille Millnert, Kåre Bremer, Lena Gustafsson, Lennart Olausson och
Ingrid Pettersson.
Begreppet kunskapstriangeln vidgar samverkansperspektivet till interaktion mellan inte bara
forskning och innovation, utan också högre utbildning. Utbildningens roll, särskilt kring
humaniora och samhällsvetenskap, har dock inte debatterats i samma omfattning som
forsknings- och innovationsfrågorna. Seminariediskussionen syftar till att konkretisera och
leta efter svaren på de frågeställningar det leder till, inte minst i perspektiv av den kommande
Forsknings- och innovationspropositionen.
Sista anmälningsdag är den 1 september 2011 på events.snitts.se .
Seminariet är en del av den branschvecka för dem som jobbar med kunskaps- och
tekniköverföring som genomförs 5-9 september under temat ”Innovation by Collaboration”.
Seminarium om avgiftsfrågor 22 september
Inbjudan till Expertgruppen för avgiftsfrågors heldagsseminarium i Stockholm den 22
september på Ingenjörshuset i Stockholm har gått ut till SUHF:s medlemmar samt ett antal
andra myndigheter och organisationer. Varje organisation får skicka två deltagare på
arrangemanget, med sista anmälningsdag den 9 september. Mer information finns på
www.suhf.se/avgiftsseminarium22september2011
Årskonferens och Förbundsförsamling i Uppsala 18-19 oktober
SUHF:s årliga konferens hålls som tidigare meddelat den 18 oktober på Uppsala universitet
med temat Kvalitet i forskning. Inbjudan till konferensen går ut i dagarna.
Förbundsförsamlingen hålls traditionsenligt dagen efter.
Seminarium om arbetsgivarfrågor 10 november
Vi påminner om att SUHF den 10 november anordnar en seminariedag om arbetsgivarfrågor, i
anslutning till Arbetsgivarkollegiets möte dagen innan. Seminariet hålls på KTH. SUHF:s tema
är ”Arbetsgivarrelaterade frågor i autonomins spår”. Inbjudan har gått direkt till rektorerna.
Konferensen Att leda högre utbildning 14-15 november
Expertgruppen för kvalitetsfrågors konferens Att leda högre utbildning den 14-15 november
närmar sig. 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. Mer
information och anmälan finns på www.oecd.org/edu/imhemeetings

Hemsidan till NU2012 nu öppnad
SUHF står som värd för den högskolepedagogiska konferensen NU 2012 som går av stapeln i
Göteborg 17-19 oktober 2012. Hemsidan för konferensen är nu öppnad. Från och med den 30
september är det möjligt att börja anmäla bidrag till konferensen. Information återfinns på
www.nu2012.se
Se även SUHFs kalendarium på www.suhf.se

NYTT FRÅN SUHF:s FÖRBUNDSKANSLI
Förändringar på generalsekreterarposten
Den 26 augusti hölls på SUHF:s kansli en avtackning för den avgående generalsekreteraren
Bengt Karlsson med ett 90-tal gäster från när och fjärran.
Bengt arbetar några spridda dagar under september och är pensionär från 1 oktober.
Fredrik Andersson på SUHF:s kansli är tillförordnad som generalsekreterare från 1 september
till det att en ny generalsekreterare är på plats. Han nås på 08-320526 eller
fredrik.andersson[at]suhf.se.
SUHF:s remissvar
SUHF har besvarat remissen om en ny inflytandestruktur inom Kungl. Biblioteket, bland annat
om frågor om ansvarsfördelning och relationsformer mellan mellan KB och lärosätena.
SUHF har däremot avstått att svara på remissen SOU 2011:19 Tid för snabb flexibel inlärning.
Samtliga SUHF:s avgivna remissvar finns på www.suhf.se/remissvar
Remissvar under beredning
På sitt bord har SUHF under början av hösten ett antal remisser att behandla:
- SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (svar 9
september)
- SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag – och vissa andra frågor (svar 9
september)
- Högskoleverkets förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket
(HSVFS 1999:1) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (svar 19
september)
- SOU 2011:26 Studiemedel för gränslös kunskap (svar 1 oktober)
- SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag (svar 17 oktober)

NYTT FRÅN SEKTORN
På nya poster
Pille Ann Härmat är utsedd till förvaltningschef på Stockholms dramatiska högskola. Hon
kommer från posten som administrativ chef på Juridiska institutionen vid Stockholms
universitet.
Ett personligt tack från Bengt Karlsson
Eftersom detta är det sista informationsbladet med mig som ansvarig vill jag ta tillfället i akt
att tacka alla inom och utom Förbundet för ett fantastiskt gott och givande samarbete under
de nio år jag funnits på SUHF. För mig har det varit en oerhört spännande tid. Jag vill rikta
särskilt tack för all uppvaktning i samband med min avtackning genom närvaro, gåvor och
vänliga ord.

Jag kan under september emellanåt nås på kansliet. Säkrast är dock, speciellt efter att jag
den 1 oktober blivit pensionär på heltid, att använda min privata e-postadress
bengtka[at]hotmail.com eller telefon 070-587 00 09

Redaktör: Bengt Karlsson, generalsekreterare
OM DISTRIBUTIONEN: För att bli tillagd till nyhetsbrevets adresslista kan man skicka ett
brev till adressen nyhetsbrevet@suhf.se

