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Remiss gällande utredning av Uppsala universitets
anställningsordning

UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter kring Uppsala universitets
anställningsordning samt utredningen av denna.

Om anställningsordning
UUFS ställer sig frågande till att beredning av anställningsärenden ska ske i större utsträckning på

institutionsnivå. Vissa fakulteter har idag en stor uppsättning av institutioner vilket kommer

föranleda att ett stort antal rekryteringsgrupper kommer behöva upprättas. Då

studentrepresentation ska finnas med i dessa rekryteringsgrupper (enligt 85§ i remissversionen av

anställningsordningen) måste förutsättningarna för studentinflytande förbättras. I många fall

utgår idag ingen form av ersättning för studentrepresentanter samtidigt som arbetet med

studentrepresentation sköts olika bra mellan institutioner. Detta skapar icke fördelaktiga

förutsättningar för studentrepresentation. Dessutom är rekryteringsgrupper på fakultetsnivå

redan svåra att rekrytera studentrepresentanter till då de ärenden som behandlas är komplexa och

kräver en viss utvecklad förståelse för universitetet och dess organisation. Bristande

förutsättningar för studentinflytande på framförallt lokal nivå riskarar att försämra

studentkårernas möjligheter att förse de institutionsbaserade rektryteringsgrupperna som bereder

anställningsärenden med studentrepresentanter.

Om utredningen gällande anställningsordningen
UUFS ser problematiken med de osäkra anställningarna och otydliga karriärvägarna som

forskaranställningen idag kan leda till. Det är tydligt att en förändring måste göras som leder till

att personer med goda sakkunskaper inom områden söker sig till akademin istället för att de går

till näringslivet som idag kan erbjuda en tydligare karriärväg. Däremot motsätter sig UUFS

förslaget att på relativt kort tid göra om forskaranställningen till biträdande lektorer (BUL). Att
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göra om en stor andel av forskartjänsterna till BULor leder till att en stor mängd BULor kommer

existera med nya behov som inte tidigare existerade. Dessa BULor måste alltså bedriva

undervisning. Denna stora mängd undervisningsmöjlighet existerar inte idag och är svår att skapa

på en mycket kort tid vilket leder till att en andel av BULorna endast kommer arbeta med

forskning. Att på kort tid skapa så många BULor leder då till att grundutbildningsmedel, som

BULorna till viss del kommer finansieras av, kommer gå till att bedriva forskning vilket vi ställer

oss starkt emot. Vi anser att förslaget som det ligger inte tar modellen, med en hög andel extern

finansiering, som existerar inom TekNat och MedFarm i beaktning. Förslaget fungerar säkerligen

bättre för HumSam-området men förslaget beaktar inte den breda verksamheten som bedrivs

inom Uppsala universitet.

Förslaget att vissa forskare som i dagsläget arbetar med att ge teknisk kompetens kan göras om

till en form av tekniskt administrativ personal ser vi positivt på.

UUFS ställer sig positiva till en “standardisering” av rekryteringsprocess med mallar för denna.

Med en tydligare anställningsordning effektiviseras processen och det kommer gå fortare att

anställa nya individer.

UUFS vill understryka värdet av att en ledamot från annat vetenskapsområde/fakultet ingår i

respektive rekryteringsgrupp, andra förslaget under punkt 3 i Utredning av Uppsala Universitets

Arbetsordning. UUFS anser att en sådan ordning kan medföra tjänliga perspektiv i

rekryteringsgruppen och ytterligare stärka rekryteringsprocessens öppenhet och transparens.

Det existerar idag en otydlighet för personer som bedriver forskning vid sidan av klinisk

tjänstgöring. Deras meriteringsmöjligheter är inte heller tydliga jämfört med övriga anställda på
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Uppsala universitet. Vi välkomnar således förslaget gällande att inkorporera samtidig läkartjänst

med en form av lektortjänst. Däremot vill vi fortsättningsvis vara tydliga med att en BUL-tjänst

inte ska användas som ersättning för forskartjänster om det leder till att grundutbildningsmedel

kan komma brukas till en tjänst som endast är menad för att bedriva forskning..


