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Andring av uppdrag för den universitetsgemensamma
forskningsnämnden
Bøkgrund
Enligt arbetsordningen för Lunds universitet anges följande uppdrag ftir den
univers itetsgemensarnma forskningsnämnden

:

Forskningsncimnden ska behandla strategiskaforskningsfrågor som på grund av
in univ e r s i t e t s ov e r gr ip ande kar ah cir int e b or b e s lut as p å fakul t e t sniv å. Nrimnden
har ett scirskilt ansvarför att underldtta och stödja universitetets
grdnsöverslcridande forslming. Ndmnden bereder forskningsstrategiska frågor som
universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om.
s

Forslcningsnömnden dr i forsta hand beredande och rådgivande. Rehor kan
delegera till nrimnden attfatta beslut i särskildafrågor.

Uppdraget ftir den universitetsgemensafirma forskningsnämnden tydliggörs i
rektorsbeslut den 5 april 2012 (dnr LS 20121251) där det anges inom vilka områden
som nämnden ska vara beredande och rådgivande vad gäller forskningsstrategiska
frågor. Detta uppdrag behöver uppdateras och revideras till följd av de ftirändringar
som har skett i omvärlden och inom universitetet sedan fÌiregående beslut.
En analys har gjorts av vilka ärenden forskningsnämnden har behandlat under de
senaste två åren i ftirhållande till uppdraget såsom det nu är formulerat.
Forskningsnämnden har diskuterat ftirändring av nämndens uppdrag vid dess
sammanträden den 11 november och den 16 december 2019 (protokoll daterat
2019111 I och 20191216, dnr F2019157). Vid forskningsnämndens sammanträde
den 20januari2020 presenterade ordförande ett förslag till reviderat uppdrag som
nämnden ställde sig bakom (protokoll daterat 20200120, dnr STYR 20201122).
Förslaget till reviderat uppdrag har därefter diskuterats i universitetets
ledningsgrupp den 5 mars 2020.

Mot bakgrund av ovanstående är fìirslaget att forskningsnämndens uppdrag
revideras och fastståills enligt nedanstående.
Förhandling enligt MeL
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Beslut
Universitetet beslutar att fastställa uppdrag fìir den universitetsgemensamma
forskningsnämnden enligt ftiljande.
Arbetet i nämnden ska karaktäriseras av en strävan efter jämställdhet och aktivt
studentinflytande i enlighet med universitetets arbetsordning.
Forskningsnämnden ska bereda forskningsstrategiska frågor åt rektor och fungera
rådgivande. Rektor kan även delegera till nämnden att behandla och besluta i olika
ärenden inom forskningsområdet, såsom prioritering inftir
universitetsgemensarnma ansökningar om forskningsmedel.
Forskningsnämnden ska vara beredande och rådgivande inom ftiljande områden:
Bevakning och analys av utvecklingen såväl nationellt som internationellt
inom forskning och forskningsfinansiering.

o

o
.
.
o

Frågoromforskningsinfrastruktur.
Gemensamma forskningsstrategiska frågor inom universitetet, inklusive
universitetsgemensaÍìma strategiska satsningar och deras konsekvenser.
Kvalitetssäking och -utvärdering av universitetets forskning.

Universitetsövergtipande policyfrågor inom forskningsområdet såsom
öppen vetenskap, forskningsdata, internationalisering, publicering och
synliggörande.

Forskningsnämnden ska ta fram en verksamhetsplan som anger vilka frågor
nämnden prioriterar under den aktuella perioden. Verksamhetsplanen ska ftiljas
upp årligen och resultatet av uppftiljningen ska rapporteras till rektor.
Detta beslut upphäver tidigare beslut Uppdragför universitetets gemensamma
þrslcningsncimnd (dnr LS 20121251) fatt¿t den 5 april 2012.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
fÌirvaltningschef Susanne Kristensson i efter hörande av representant for Lunds
universitets studentkårer och efter ftiredragning av forskningshandläggare Tina
sekfionen Forskning, samverkan och innovation. I handläggningen av
har avdelningschef Brita Larsson deltagit.
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