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Temadiskussion: Uppdragsutbildning – centraliserat stöd eller inte?
Samtalsledare: Charlotte Rossland, SU

Inledande diskussion kring hur uppdragsutbildningen är organiserad vid olika UoH.
Finns det fortfarande kvar ett centralt stöd?
Deltagarna på sessionen konstaterade att de flesta har kvar ett i någon form. Men att det även finns
de som nyligen avvecklat den centrala funktionen och att det finns UoH som aldrig haft centralt stöd
och där bolagen eller fakulteterna sköter det enligt den modell man utvecklat. Vinster man ser är
kortare beslutsvägar, smidigare och närhet till utförarna.
Frågan ställs ”Varför centralt?” (om det leder till tyngre administrativt arbete).
Konstateras att man är olika långt framme och stödbehovet är mycket olika. Vissa är utsatta för ett
tryck att få till mer uppdrag och centralt arbete uppfattas nödvändigt och där stöd efterfrågas både
inifrån och utifrån organisationen.
Diskussion följde om hur man arbetar med tjänstefördelningen i samband med att man säljer
uppdragsutbildning och hur man hanterar eventuellt överskott som kan uppstå.
Även frågan om vad UoH vågar satsa/riskera för att kunna bemanna och svara på förfrågningar om
uppdrag. Här kom vi även att prata en del om den ”incitamentsstruktur” som man byggt upp så att
man får med forskare m.fl. att ställa upp i samband med uppdrag.
Jönköping University har infört belöningssystem där eventuell vinst i uppdragsutbildning delas ut till
utförande fakultet. Blivit mycket positivt mottaget.
Pratade även om utförarnas kompetensutveckling som kommer i och med att man träffar tidigare
studenter som arbetar inom det område man tidigare utbildat dem för.
Olika lösningar på hur man löst organiserandet av vem som svarar på förfrågningar/anbud o dyl.
Delegationen ser mycket olika ut. Hur mycket ska styras centralt? Vad vill man uppnå, synas, vad får
det kosta, m.m.
Konstateras att stöd behövs hos de flesta för att verksamheten ska fungera bättre, sen var den finns
och omfattningen är en annan fråga.
Medskick: vårt gemensamma nätverk för uppdragsutbildningsfrågor måste uppstå igen – något för
UniLink att arbeta vidare med.

