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Nedan följer synpunkter från UFN och från de fem områdesnämnderna (genom deras ordföranden) på 
förslaget om organisation och styrning. Eftersom vi i nämnderna har representation i den grupp som 
hanterar förslaget tar vi här inte upp alla detaljer som vi har synpunkter på utan begränsar detta inlägg 
till vad som kom att bli de två huvudpunkterna i vår diskussion, nämligen proprefektens roll och 
nämndorganisationen. 

Proprefekt 
Det framfördes vid UFN:s möte berättigad oro kring proprefektens roll. Flera påpekar att proprefekten 
har mycket på sitt ansvarsområde, med både utbildning och forskning, och att det verkar orimligt att 
den person som innehar denna tjänst också ska kunna bedriva egen forskning och/eller vara verksam 
i utbildningen. Risken, menar man, är att proprefektrollen blir en ren chefsroll och inte alls den 
kollegialt förankrade ledare som förslaget avser.  

Vi har ingen given lösning på detta bekymmer, men sannolikt kan proprefektrollen vara en sådan som 
utvecklas mycket olika vid de olika institutionerna – det är stor skillnad på att ha ansvar för forskningen 
vid en mycket forskningstung institution jämfört med en där forskningsverksamheten är svagt 
utvecklad.  

Olika förslag framfördes, till exempel att det behövs två proprefekter – en för utbildning och en för 
forskning. En annan tanke vore att ha en proprefekt för varje akademisk miljö, ett relevant förslag för 
den skisserade institutionen hum-sam/medier. Nämnderna önskar att de som arbetar med förslaget 
tittar tillbaka till tidigare förslag där proprefekterna var fler än en och ser om dessa tidigare förslag kan 
bakas in i det föreliggande. 

Nämndorganisationen 
Det stod klart vid UFN:s möte att förslaget till nämndorganisation inte är helt genomtänkt. Den kritik 
som framfördes gällde bland annat att områdesnämnder med bara tre ledamöter är mycket små 
grupper, knappast nämnder alls, och att sådana små grupper kanske inte kan mäkta med det arbete 
som nämnderna förväntas utföra (det måste i så fall bli klarare vilka uppgifter som lyfts bort från 
områdesnämnderna i detta förslag). Nämnden är heller inte entydigt positiv till förslaget att varje 
områdesnämnd ska ha en ledamot från en annan institution vilket ju skulle leda till att en ledamot från 
varje institution ska ingå i två områdesnämnder. 

Vi resonerade om olika lösningar, men det som tycks samla de flestas sympati är idén om att inte ha 
områdesnämnder som idag utan i stället låta UFN utse granskningsutskott av lämplig omfattning vid 
varje institution. En sådan modell skulle stärka UFN:s roll som central nämnd, vilket kanske kan vara 
välbehövligt i denna tid av stor organisationsförändring. Vidare skulle det möjligen lägga större tyngd 
bakom den ev. kritik som blir resultat av granskningarna om den kom direkt från UFN, och det skulle 
alltså kunna bli en väg ut ur dagens problem, där resurser ofta inte frigörs för att åtgärda brister som 
påpekas i granskningarna.  

Det är mycket viktigt, i en modell med granskningsutskott direkt under UFN, att de ledamöter som 
utses att ingå i utskotten har verklig kollegial förankring, med god kunskap om alla delar av den 
verksamhet som ska granskas och med förtroende hos institutionskollegorna.   

Frågan om externa ledamöter i områdesnämnderna diskuterades också och synpunkten framfördes 
att det skulle vara en stor förlust om sådana inte skulle ingå. Men om nämndstrukturen förändras i 
riktning mot vad som ovan skisseras faller i någon mån frågan om externa ledamöter i 
områdesnämnderna. 
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