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PM 

Att: Prorektor Jörgen Elbe  

Högskolan Dalarna har de senaste månaderna genomgått en omfattande omorganisation och i samband 

med denna har man bland annat sjösatt en ny styrmodell och även antagit en ny modell för fördelning 

av forskningsmedel inom lärosätet.  

UFN fick uppdraget att föreslå principer för fördelningen av det statliga forskningsanslaget mellan 

Högskolans institutioner. De övergripande fördelningsprinciperna som UFN formulerade antogs av 

Högskolan Dalarnas styrelse den 10 juni 2021. UFN:s modell innefattar fördelning av 

forskningsanslaget mellan institutionerna; däremot beskrivs där inte principer för fördelning av 

forskningsmedel inom institutionerna. Emellertid har UFN i underlaget för principerna påpekat vikten 

av att ”kollegiet inom respektive institution har ansvaret för vilka principer som ska följas för 

fördelning av medel inom institutionen. Beslut om fördelning ska kollegialt beredas och motiveras i 

förhållande till de principer som är beslutade av kollegiet”. 

Med hänvisning till denna skrivning och med anledning av den förflyttningen av beslutsfattandet om 

forskningsmedel från forskningsprofilsledning till prefekt i den nya organisationen vill UFN uppmana 

prorektor att: 

 Säkerställa att institutionerna redan inför fördelningen av forskningsmedlen för 2022 följer 

ovanstående principer, dvs. att lärarkollegiet på respektive institution ges ansvaret för att ta 

fram kriterier för fördelning av medel inom institutionen och även för att bereda fördelningen 

av forskningsanslaget utifrån de framtagna kriterierna. Detta för att säkerställa att fördelning 

av forskningsmedel fattas på vetenskapliga grunder. 

UFN anser att Högskolan Dalarna befinner sig i ett kritiskt skede i omorganisationen där strategins 

ambitioner ska införlivas i det dagliga arbetet med forskningens styrning, kvalitetssäkring och 

utveckling. Ambitionerna som tydligt framskrivs i strategin inbegriper att ”kollegiet [...] har ansvar för 

att kvaliteten i undervisningen och forskning är hög” (Strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026, s 9) 

och även att ”docenter och professorer får en viktig roll i att bygga miljöer och […] att leda 

utvecklingen och fördjupningen av forskningskulturen” (Strategi för Högskolan Dalarna 2020-2026, s 

8).  

För att säkerställa lärosätets högskolemässighet och samtidigt införliva strategins ambitioner är det av 

yttersta vikt att ovanstående sker. 

 

UFN genom dekan Linda Vixner och prodekan Katherina Dodou 
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