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Svara
Frågan är befogad – ska vi fortsätta att tillhöra ett sakdepartement eller ska SLU slå följe
med våra kollegor inom universitets- och högskolevärlden? Visar vi inte vår vilja,
så väljer någon annan åt oss. Det är inte helt lätt för ledning och styrelse att göra det
vägvalet då vi inte vet vad det ena eller andra valet innebär.
Frågor, men inga svar
Vi har hittills inte hört något direkt från berörda departement, däremot har andra i vår
omgivning ställt frågan både i riksdagen och i media, utan att få några upplysande svar.
Själv har jag, när jag fick tillfälle, ställt frågan till vår nya minister för högre utbildning och
forskning, Helene Hellmark Knutsson, om hur hon ser på SLU. Hennes svar var som
väntat att man inte hunnit diskutera det ännu, men att man avser att återkomma. På
styrelsens uppdrag kommer jag nu tillsammans med vår styrelseordförande Rolf
Brennerfelt att begära tid för en uppvaktning hos nya landsbygdsministern Sven-Erik
Bucht och därefter hos utbildningsministern. Vi har många frågor att dryfta som bl a
handlar om SLU:s ställning och möjligheter att göra sig gällande i ett multidepartement
som det nya Näringsdepartementet. Stora infrastrukturfrågor och myndigheter som
Trafikverket, Bolagsverket, Sjöfartsverket, SJ och många andra är konkurrenter om
uppmärksamhet och medelsfördelning. Hur kan våra frågor om utbildning, forskning och
miljöanalys ta plats i Näringsdepartementet, när just dessa frågor har sin hemvist i ett
annat departement? Och hur ser utbildningsdepartementet på SLU:s sektorsroll och
gröna profil?
Ny strategi från 2017
Under tiden går verksamheten förstås vidare. På vårt senaste prefektmöte – som var
mycket välbesökt och konstruktivt – var temat SLU:s pågående arbete med strategin för
2017-2020. Den ska landa i ett antal övergripande strategiska mål, och särskilt
prioriterade aktiviteter/insatser för att nå vår vision ”SLU är ett universitet i världsklass
inom livs- och miljövetenskaper”. Diskussioner fördes i arbetsgrupper kring de tre
huvudmålen. Hur ska vi arbeta för att:




Stärka varumärket SLU
Skapa ett mer sammanhållet SLU
Bli en starkare global aktör

Många goda förslag och idéer blev resultatet av diskussionerna, och dessa kommer att
gå in som underlag i det fortsatta strategiarbetet. Processen för hur det SLU-

övergripande strategiarbetet ska se ut är igång, och kommer att kommuniceras på
medarbetarwebben efter att styrelsen sett förslaget i december. Inbjuden visionstalare
denna gång var Johan Kuylenstierna, VD på SEI som gav en livfull och engagerad
utblick om de globala värdekedjorna inom mat-vatten och energiproduktion i ljuset av
klimat- och miljöutmaningarna. Det är kärnfrågor för SLU, och diskussionerna fortsatte
långt in på kvällen….
Bra utfall i ansökningsomgången
Formas publicerar nu de senast beviljade ansökningarna på sin hemsida och glädjande
nog finns SLU väl representerat i listorna. Jag har inte sett någon total sammanställning
hur det gått för SLU i ansökningsomgångarna på de olika råden ännu, men det ser
lovande ut! Så bra och viktigt är SLU att de båda departementen vi nu diskuterar borde
överträffa varandra för att få härbärgera oss – eller hur?
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