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Riktlinjer för ersättning till institutioner där en anställd 
lärare/forskare är ledamot av universitetsstyrelsen 

Ersättningsnivå och beslut om ersättning 
En institution där en anställd lärare/forskare är vald ledamot i universitetsstyrelsen 
ska ersättas för bortfall av ordinarie arbetstid vid institutionen motsvarande högst 
15 arbetsdagar per år. Ersättningen ska beräknas som 7,5 % av lönekostnaden 
jämte lönekostnadspåslag och gällande kostnad för overhead. Ersättning till 
institution är aktuell under förutsättning att ledamoten 
a) inte är rekryterad professor, och 
b) innehar en anställning vid SLU som finansieras med högst 50 procent av 
statsanslag. 

Om finansieringen med statsanslag skulle öka till över 50 % under den tid som 
förordnandet som styrelseledamot gäller, upphör ersättningen från centrala medel 
till institutionen.  

Universitetsdirektören beslutar efter ansökan från berörd prefekt om ersättning ska 
utbetalas. Prefekten ska meddela universitetsdirektören om det uppstår en 
förändring i ledamotens finansiering som gör att villkoren för ersättning enligt 
ovan inte uppfylls. 

Reglering av ersättningen 
Ersättningen regleras halvårsvis mellan ledamotens institution och rektor baserad 
med internfaktura utfärdad av institutionen ställd till rektors kostnadsställe 
1000000, prj 68000.  
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Sändlista 

Riktlinjer för ersättning till institutioner där en anställd 
lärare/forskare är ledamot av universitetsstyrelsen  

Beslut 
Rektor beslutar 
att ersätta en institution där en anställd lärare/forskare är vald ledamot i 
universitetsstyrelsen med centrala medel enligt vad som anges i bilagan till detta 
beslut. 

Redogörelse för ärendet 
Enligt 2 kap. 2§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet har 
lärarna och forskarna rätt att genom val utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. 
De tre ledamöter som väljs på detta sätt är alltid själva lärare och forskare vid SLU 
även om det inte är ett formellt krav. De får till skillnad från övriga ledamöter i 
universitetsstyrelsen inget arvode för sitt uppdrag. Styrelsen sammanträder 
erfarenhetsmässigt sex gånger per år varav ett möte är i internatform. 
Sammanträdena tar i regel en arbetsdag i anspråk och till detta kommer resor, 
inläsning av utsända handlingar samt deltagande i arbetsgrupper, utbildningar och 
seminarier som är en följd av uppdraget som styrelseledamot. Sammantaget 
bedöms uppdraget ta ca 15 arbetsdagar per år i anspråk.  

Motiv till beslutet 
Uppdraget som ledamot i universitetsstyrelsen innebär ett stort ansvar. Alla 
ledamöter, inklusive dem som väljs av sina kollegor bland lärarna och forskarna, 
förväntas se till SLU som helhet och inte företräda den fakultet eller institution där 
de är anställda. Rekryterade professorer är, enligt de principer för 
anslagsfördelning som råder inom SLU, fullt finansierade av statsanslag. Även 
andra lärare och forskare kan vara helt eller delvis finansierade av statsanslag. 
Uppdraget som ledamot av styrelsen är tidsbegränsat och bör ses som en naturlig 
del av anställningen vid universitetet. Det kan därför inte bli frågan om ett 
personligt arvode för dem som får sitt uppdrag genom val av lärarna och forskarna. 
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Det är dock lämpligt att den institution där ledamoten är anställd kompenseras 
ekonomiskt för den tid som ledamoten använder för att sköta uppdraget som 
styrelseledamot i de fall där anställningen helt eller delvis finansieras av externa 
medel.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Beslutet innebär att det skapas en mer jämbördig finansiell situation för 
ledamöternas institutioner oavsett om ledamöterna är finansierade av statsanslag 
eller inte. Valberedningen får genom beslutet möjlighet att i rekryteringsskedet 
meddela dem som tillfrågas om uppdraget vilka finansiella villkor som gäller för 
dem som blir valda. Detta kan medföra att det blir lättare att rekrytera lämpliga 
personer till styrelsen även om anställningen är huvudsakligen externt finansierad.  

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av 
akademisekreterare Sune Lindh och i närvaro av universitetsdirektör Martin 
Melkersson.  

Peter Högberg 

  

  

Sune Lindh 
 

Sändlista 
Universitetsdirektören 
Personalchefen 
Ekonomichefen 

Kopia för kännedom 
Dekanerna 
Planeringschefen 
Fakultetsdirektörerna  
Professor Jan Bengtsson 
Professor Ingrid Sarlöv-Herlin 
Universitetslektor Göran Spong 
Prefekten vid institutionen för ekologi 
Prefekten vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
Prefekten vid institutionen för vilt, fisk och miljö 
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