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Trygghet och attraktivitet — en forskarkarriär för framtiden
(SOU 2016:29).

Saco studentråd är en facklig studentorganisation som samlar 100 000

studenter och doktorander. Vårt yttrande berör utredningens förslag
gällande doktoranders villkor.

Saco studentråd välkomnar att utbildningsbidrag och stipendier
för doktorander tas bort

Goda villkor och trygghet för anställda på lärosätet är en förutsättning för
att utbildningen såväl som forskningen ska hålla hög kvalitet. Det gäller
både forskare och forskarstuderande. Saco studentråd tillstyrker därför
utredningens förslag att ta bort utbildningsbidraget för doktorander och
välkomnar förslaget att begränsa användningen av stipendier, som ett sätt
att fasa ut förekomsten av stipendier som ersättning för arbete. Det är vår
mening att alla doktorander ska erbjudas anställning från första
utbildningsdagen.

Under uffasningsperioden är det av yttersta vikt att stipendiefinansierade
doktorander säkerställs likvärdiga villkor och möjligheter som anställda
doktorander. Det gäller såväl lön och socialt skyddsnät som möjlighet till
pedagogisk meritering. Saco studentråd tillstyrker därför utredningens
förslag om att lärosätena ska tilläggsflnansiera stipendier så att de
motsvarar anställda doktoranders lönenivå, samt föreslagna förbättringar i
Kammarkollegiets försäkringar.

Saco studentråd önskar att utredningen hade gått längre vad
gäller avskaffandet av stipendier

Det är Saco studentråds mening att lika villkor ska gälla för alla
forskarstuderande antagna vid ett svenskt lärosäte. Därför hade vi önskat
att utredningen gått längre vad gäller avskaffandet av stipendier som
ersättning för arbete.

förekomsten av stipendier skapar inte bara ojämlikhet och problem med
försäkringar och sociala skyddsnät. Det bidrar dessutom till otydlighet och
osäkerhet vad gäller arbetsgivaransvaret. Ur ett fackligt perspektiv är det
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förslagen om undantagsregler. Saco studentråd anser istället att lärosätena
ska omvandla stipendierna till lön och anställning, i likhet med förslagen i
Sveriges universitetslärares och —forskares (SULF) remissvar.

För Saco studentråd
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