Till REB 2006-05-15
Ärende: Tillägg till beslut om Prolongering för forskarstuderanden med förtroendeuppdrag i
centrala och nationella organ
Dnr: SLU ua 11.5-3817/04
Föredragande: Lotta Hansson
Bakgrund: Enligt rektorsbeslut 2005-03-21 gäller
 att representanter för forskarstuderande som innehaft förtroendeposter enligt nedan bör få
prolongering av sin anställning motsvarande den tid som förtroendeuppdraget anses ta
 att tabellen nedan skall tjäna som ledning vid beräkning av tiden för prolongering vid den
institution där representanten är anställd
 att prolongeringen verkställs genom att institutionen förlänger representantens
förordnande med antalet dagar enligt tabellen nedan. I de fall representanten inte är
anställd vid SLU görs en korttidsanställning motsvarande de dagar prolongeringen
omfattar.
 att institutionen sänder faktura till rektor motsvarande kostnaden för förlängningen.
Förordnandebeslut, kostnadsberäkning samt av respektive råds sekreterare verifierad lista
över de sammanträden som representanten medverkat i skall bifogas fakturan.
 att kostnaden för prolongeringen belastar rektors medel.
Följande skattning av de årliga tidsinsatserna för olika uppdrag har gjorts:
Förtroendepost
Tid
Doktorandrepresentant i SLU:s styrelse
15 dagar
Doktorandrepresentant i NOVA
10 dagar
Doktorandrepresentant i FUR
6 dagar
Doktorandrepresentant i ALC och Alumni
5 dagar
Doktorandrepresentant i SLUSS
5 dagar
Doktorandrepresentant i doktorandnämnd
5 dagar
Ordförande i Sveriges Doktorander (Sdok)
30 dagar
Ledamot i Sveriges Doktorander (SDok)
10 dagar
Vice ordförande i Sveriges Doktorander (SDok) 15 dagar
SLU:s Internationella råd, SIR
5 dagar
Fortlöpande miljöanalys rådet, FoMaR
5 dagar
Rådet för forskning, FOR
5 dagar
Råd och nämnder vid SLU där doktoranderna är representerade skiftar över tiden. En del
läggs ner och andra uppstår. Följaktligen är det inte möjligt att förutse alla tänkbara uppdrag
som ska berättiga till prolongering. Ovanstående beslut är från 2005-03-21 och redan nu finns
det ytterligare nya doktoranduppdrag som man önskar prolongering för. För att inte behöva
fatta nytt rektorsbeslut om prolongeringar varje gång en förändring inträffar så föreslås ett
tillägg till tidigare beslut.
Förslag till beslut:
- tabellen i det nuvarande beslutet ska fungera som riktlinje vad gäller typ av uppdrag
och uppdragsomfattning, vid bedömning om huruvida nya uppdrag ska berättiga till
prolongering. Ansökan om prolongering för uppdrag som inte finns i listan följer de

instruktioner som finns i beslutet och ställs till sekreteraren i Rådet för
forskarutbildning som i samråd med av rektor utsedd handläggare och
Doktorandnämnden bedömer om uppdraget berättigar till prolongering.

