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Medlemsföreträdare vid universitet och
Högskolor

Uppföljning av Avtal om tidsbegränsad anställning
av adjungerad lärare
Saco-S vill genom detta brev påminna Er om den utvärdering som skall vara genomförd av lokala parter per den 1 april 2016. Har ni redan gjort en sådan kan
ni bortse från innehållet i detta brev.
Den 1 januari 2011 förändrades Högskoleförordningen så att universitet och högskolors möjligheter till att ingå tidsbegränsade anställningar begränsades. Mot den
bakgrunden träffade centrala parter i december 2011 ett avtal som medgav tidsbegränsade anställningar av adjungerade lärare under vissa förhållanden. I syftet att
säkerställa att avtalet nyttjades på ett ansvarsfullt sätt var centrala parter överens
om att lokala parter skulle göra en uppföljning av avtalets tillämpning.
En närmare precisering av lokala parter uppdrag vad gäller innehåll och frekvens
finns i 6 § Avtal om adjungerad lärare. Paragrafen återges kursivt i sen helhet nedan.
6§
Centrala parter har i 1 § förhandlingsprotokollet 1 från den 14 december 2011 till
detta avtal gett lokala parter i uppdrag att göra en uppföljning av hur och i vilken
omfattning detta avtal tillämpats på lärosätet.
Uppföljningen ska göras så att den omfattar den gångna fyraårsperioden med
start från och med den 1 januari 2012. Det innebär att den första utvärderingen
ska vara klar senast den 1 april 2016 och avspegla perioden från och med 2012
till och med 2015. Därefter sker uppföljning för kommande fyraårsperioder inom
motsvarande tidsram de vill säga senast den 1 april.
Lokala parter ska i uppföljningen gå igenom och dokumentera:
• hur avtalet tillämpats under den gångna perioden,
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Överenskommelse om avtal rörande tidsbegränsad anställning som adjungerad lärare
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•
•

eventuella behov av åtgärder vad gäller tillämpningen, samt
om parterna är överens om resultatet av utvärderingen

För det fall lokala parter inte är överens om resultatet av utvärderingen ska berörd lokal part redovisa detta till sin centrala part.
Centrala parter har i en sådan situation att gemensamt dra slutsatser och vidta de
åtgärder som parterna finner erforderligt.
Saco-S vill alltså genom detta brev påminna Er om den utvärdering som ska vara
genomförd av lokala parter per den 1 april 2016. Detta brev sänds till samtliga
universitet och högskolor eftersom Saco-S inte vet i vilken utsträckning utvärderingar har gjorts vid respektive lärosäte.
Övriga central avtalstecknande parter kommer att till sin lokala företrädare översända en likalydande information som denna.
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