Professorsförbundets

VERKSAMHETSFOKUS 2018
Förbundsrådet har godkänt följande fokuspunkter för förbundets verksamhet nästa år:

1. Professorsförbundet är en central universitets- och vetenskapspolitisk
sakkunnig och påverkare som lyfter fram vetenskapens, konstens och den
högre utbildningens frihet och arbetar för att stärka deras resurser
Vi framhäver betydelsen av framforskad kunskap samt professorers sakkunskap för beslutsfattande i
samhället.
Vi utarbetar Professorsförbundets mål för regeringsprogrammet för att förbättra situationen vid
universiteten och inom forskningsfinansieringen genom att utnyttja resultaten från en utredning som
riktar sig till beslutsfattare.
Vi verkar för att finansieringen av grundforskning ska ökas och att professorerna ska få mer tid till
forskning.
Vi deltar i undervisnings- och kulturministeriets samt forsknings- och innovationsrådets visionsarbete och
dess verkställande.
Vi fortsätter att genomföra de åtgärder som förslagits utgående från Professorsförbundets
påverkansanalys både nationellt och lokalt. Vi ska ha fler möten med riksdagsledamöter, där vi bland annat
informerar dem om hur universitetens finansiering är sammansatt.

2. Professorsförbundet är en stark och modig arbetsmarknadsaktör inom
universitets- och forskningssektorn
Vi deltar i universitetens kollektivavtalsförhandlingar som förs för att förnya det allmänna kollektivavtal
för universitet som gäller till 31 januari 2018.
Vi följer noggrant förhandlingarna för statssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal som förs för att
förnya statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller till 31 januari 2018.
Vårt förhandlingsmål är att professorerna ska ha en lön som motsvarar arbetets kravnivå och att de ska
beredas möjlighet till forskningsperioder som inte störs av undervisning eller administrativa uppgifter.
Vi framhäver utvecklandet av immateriella rättigheter, i synnerhet frågor relaterade till uppfinningar och
upphovsrätt samt vikten av att det finns incitament för dessa.

3. Professorerna får koncentrera sig på sina faktiska arbetsuppgifter och deras
arbetsmiljöförhållanden möjliggör ett gott arbete
Vi sammanställer förutsättningarna för att professorerna ska kunna utföra ett gott arbete.
Vi kräver bättre forskningsmöjligheter för professorerna, till exempel genom införandet av system för
forskningsperioder.

4. Professorsförbundet förenar professorer som verkar inom olika områden och
i olika befattningar
I vår verksamhet tar vi hänsyn till professorer som arbetar i olika befattningar och ställningar.
Vi presenterar förbundets aktiva aktörer i sociala medier.
Vi utreder behoven av intressebevakning hos våra medlemmar som befinner sig i det näst sista skedet i
karriärsystemet för professorer (tenure track).
Vi utreder behoven av intressebevakning hos våra medlemmar i chefsställning.

