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Förslag på ersättning för uppdrag som programstudierektorer vid 
NL-fakulteten 
 
Bakgrund 
Fakulteten har idag 26 utbildningsprogram och till varje program finns kopplat ett 
programstudierektorsuppdrag. Uppdragens omfattning beror av en uppskattning baserad 
på programmens längd och antal studenter som gjordes 2007 och utifrån den skattning 
som gjordes då angavs ett tak för den sammanlagda omfattningen på uppdragen på ”drygt 
3 heltidstjänster” (FN 070321, § 27). Efter 2007 har nya program tillkommit och 
omfattningen av uppdragen för nya program har anpassats för att motsvara jämförbara, 
befintliga uppdrag. Antal studenter på de olika programmen har också varierat under den 
tid som gått. Vid utbildningsnämndens möte 100520 fick ordförande och 
utbildningsledare i uppdrag att ta fram förslag på en beräkningsmodell för omfattningen 
på programstudierektorsuppdragen (§ 49). Fakultetsnämnden beslutade 101208 om att i 
avvaktan på ny beräkningsmodell för 2011 sätta ett tak på 4,5 heltidstjänster. Förslaget 
innebär en beräkningsmodell som baseras på programmets längd och antal studenter. Den 
tar även hänsyn till det merarbete som det innebär att ansvara för program som ges i 
samarbete med andra lärosäten. Detta kommer att innebära att totala omfattningen av 
uppdragen kommer att variera beroende på programutbud och antal studenter.  
 
Programstudierektorerna fyller en viktig funktion och är centrala personer i allt 
programutvecklingsarbete.  De har grundlig kunskap om respektive program och de 
möter såväl lärare som studenter genom hela programmet. I de fall 
programstudierektorerna inte är ledamöter i utbildningsutskotten är de adjungerade och är 
de som bereder programspecifika ärenden som t.ex. studieplaner. De är också 
nyckelpersoner när det gäller att ta fram informationsmaterial om programmen, t.ex. till 
webben och programkataloger. Utan deras arbete är det svårt att hålla ihop arbetet med 
programmen. Därför ingår också i förslaget att inget uppdrag ska vara mindre än 10 %. 
Därutöver föreslår vi att programstudierektorer för nya program får ytterligare 10 % 
under programmets första år för att kunna avsätta extra tid att utveckla det nya 
programmet och ta hand om eventuella ”barnsjukdomar”. 
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Förslag 
- Inget uppdrag mindre än 10 % . För 2011 finns ett beslut som tillfälligt (under 

2011) ger en miniminivå på 10%. 
- Programstudierektor för nya program får 10 % extra ersättning första året (ca 70-

80 tkr) 
- Omfattning på uppdraget baseras på tre faktorer 

o Programmets längd 
o Antal hst 
o Externa samarbeten => ökad komplexitet1 

- Vi har utgått från teknisk-naturvetenskapliga fakultetens modell (UU) som 
innebär: ersättning=(0,025*programmets längd i år)+(0,00125*hst) 

- Tillägg 5 % för externa samarbeten oberoende av antal studenter och 
programmets längd.  

- Ändringen av omfattning på uppdragen skulle enligt preliminära beräkningar 
(baserat på preliminär skattning av hst) innebära en ökad kostnad för 2012 på ca 
350 000 kr. Beroende på eventuella förändringar i programutbudet kan denna 
summa komma att påverkas. 
 

 
Ersättningsprincip tkr % heltidstjänst 
Nuvarande ersättningsnivåer utan 
minimiersättning  

2791 370 

Ersättningsnivå motsvarande 2011, 
miniminivå 10 % 

3078 400 

Prel. ersättningsnivåer enligt förslag  3141 397 

 
Den stora skillnaden i kostnader får man genom att införa miniminivå på 10 %. Den del 
av förslaget som innebär att omfattningen beräknas utifrån hst och programmets längd 
ger framförallt en omfördelning av tid mellan uppdrag. I och med att ersättningen utgår 
från lön så påverkas den totala kostnaden av vilka personer som innehar uppdragen och 
vilka uppdrag som ökar eller minskar i omfattning. 

                                                 
1 Det finns andra faktorer som också bidrar till komplexitet t.ex. heterogena studentgrupper (främst 
master) och hög grad av samläsning med andra program, men dessa faktorer berör i stort sett alla 
program  
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