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Ställningstaganden om högskolestiftelser
Vi i fokusgruppen för högskolestiftelser har fått i uppgift att ta fram ett remissvar för
LUS på departementspromemorian om högskolestiftelser. Vi tog först fram ett
diskussionsunderlag där vi lyfte upp de frågor vi såg som mest centrala ur ett
studentperspektiv. Underlaget finns bifogat här. Efter samtal med kårerna utifrån
underlaget har vi tagit fram ett antal påståenden som tinget kan välja att ställa sig
bakom eller inte. Utifrån de påståenden tinget väljer att ställa sig bakom kommer vi att
ta fram ett remissvar för LUS. Vår utgångspunkt i arbetet har varit att remissvaret inte
ska vara för långt och fokusera främst på de frågor som är viktigast ur
studentperspektiv. För att göra underlaget lättöverskådligt har vi gjort en struktur med
rubriker, det är inte säkert att rubrikerna kommer att se likadana ut i det färdiga
remissvaret, men vi ser gärna att tinget också beslutar vilken prioritetsordning
rubrikerna har så att vi vet var vi ska lägga mest krut i framtagandet av remissvaret.
Studentinflytande
- Studentinflytandet inte försämras gentemot idag. Studentinflytandet måste
också vara fullgott i underbolag till stiftelsen.
- Studentinflytandet måste regleras i lag, inte i avtal mellan universitet och
kårer.
- I propositionen måste det förtydligas vad som händer med kårernas legala
ställning. Kommer vi exempelvis att få behålla skatteundantaget?
- Det är viktigt att universitet styrs demokratiskt och att lärarna har inflytande
både över sin arbetsmiljö och universitets strategiska riktning.
- Offentlighetsprincipen måste upprätthållas i alla delar av universitetet, även i
underbolagen.
Studenternas rättssäkerhet
- Antagningen måste vara rättssäker.
- Högskolestiftelserna måste vara skyldiga att försäkra alla studenter. Det kan
vara positivt att frångå kammarkollegiets försäkringar till förmån för ett mer
heltäckande alternativ.
- Övergången från dagens universitet till högskolestiftelser måste ske på ett sätt
som garanterar studenternas rättssäkerhet. Alla måste få avsluta sin påbörjade
utbildning under oförändrade villkor. Hur detta ska gå till måste förtydligas i
propositionen.
- Promemorian är otydlig kring hur förvaltningslagen, högskolelagen och
högskoleförordningen ska tillämpas och ersättas i högskolestiftelserna. Ett
skydd för studenter motsvarande det som i dagsläget ges i dessa tre måste
upprättas.
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I propositionen måste det förtydligas hur studentbegreppet kan komma att
förändras.
På de universitet som ombildas till högskolestiftelser är det troligt att
uppdragsutbildningen ökar i förhållande till den ordinarie utbildningen vilket
kan vara problematiskt, bland annat därför att det försvårar kårernas
kvalitetssäkring av utbildningen.

Anställningstrygghet för doktorander
- Det måste finnas en trygg finansiering för alla doktorander under hela deras
studietid.
- Det måste säkras att högskolestiftelserna inte skiftar tillbaka till fler
stipendiefinansierade doktorander. Att ombildas till högskolestiftelse bör vara
en möjlighet för universiteten att förbättra villkoren för stipendiedoktorander.
Finansieringen
- Att långsiktig finansiering av utbildningen säkras är nödvändigt.
- Kårerna är positiva till att förslaget skulle kunna öka serviceverksamheterna
på universitetet.
- Finansieringen av universitetet måste vara så långsiktig och stabil att
universitetet i huvudsak kan fokusera på sin kärnverksamhet forskning och
utbildning och inte måste lägga för mycket fokus på finansiering av
verksamheten.
- Det krävs en förändring av alumni- och donationskulturen i Sverige för att
universitetet ska kunna få en omfattande finansiering från den källan.
- Olika områden har olika svårt att få in pengar. Finansiering av hela
universitets bredd måste säkras.
- Bredden i högskolesverige måste upprätthållas för att utbildningarna ska vara
tillgängliga för alla.
Språklagen
- Det är bra att högskolestiftelserna inte är bundna till svenska språket. Det är
viktigt med flexibilitet och tvåspråkighet på universitetet.
Remissvaret ska utgå från följande prioritetsordning:
1. Studentinflytande
2. Studenternas rättssäkerhet
3. Anställningstrygghet för doktorander
4. Finansiering
5. Språklagen
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För fokusgruppen,

Tora Törnquist
Sammankallande
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