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FAQ för utredningen om sektionen Forskning, samverkan och
innovation
Större förändringar:
•

•
•
•
•
•
•

Sektionen ska vara en tydlig stödfunktion och därför inte utöva verksamhet utan verksamhet
som inte är stöd och bedrivs vid sektionen ska föras över till institution/fakultet/USV.
LU Opens projekt förs över till fakulteter/institutioner medan LU Open som separat
avdelning fasas ut och projektkompetens förs över till avdelning Samverkan. Projekt som inte
kan överföras till fakulteter/institutioner avslutas inom sektionen.
Professorstjänsten som finns vid sektionen knyts inte längre till sektionen, finansieringen av
den befattningen upphör.
Avdelning Donatorrelationer får oförändrad ram men den extra satsningen inför jubileet
upphör i enlighet med förutsättningarna för satsningen 2017 och avdelningen går därefter
tillbaka till ursprunglig finansiering.
FSI ska få en chef som är chef över alla avdelningar. Linjeorganisationen ska bli tydlig.
Det sker en viss omorganisation av sektionen där en administrativ enhet bildas med personal
från de olika avdelningarna.
Det sker diverse omfördelningar, bland annat flyttas forskningskommunikation till Sektionen
Kommunikation.

Tidplan: 5/10 informeras sektionschef, 6/10 avdelningschefer, 6/10 MBL information, 8/10
personalen, 8/10 ledningsrådet, 15/10 lämnas utredningen till rektor och handlingen diarieförs,
16/10 informeras UFLG. Susanne Kristensson ansvarar för vad som sker därefter.

Frågor:

Varför har utredningen gjorts?
Rektor har gett i uppdrag att utreda hur FSI ska utformas i framtiden för att på bästa sätt möta
behovet av stöd inom forskning, fundraising, samverkan och innovation från fakulteter och ledning
samt från omvärlden. I uppdraget ingår att ta fram förslag på hur sektionen ska organiseras, hur
verksamheten ska finansieras och hur stor verksamheten ska vara.
Vad är målet med utredningen?
Målet är att förtydliga FSI:s uppdrag som stöd för verksamheten och dess styrning i
linjeorganisationen. Ett led i att förbättra samordningen är att införa en administrativ enhet samt att
utreda möjligheten att hitta en gemensam lokal till hela sektionen.
Samtidigt finns det ett besparingskrav på förvaltningen och därför är ett mål också att föreslå
effektiviseringar av verksamheten. Det gäller att ta vara på den stora kompetens som finns på bästa
sätt.
Hur mycket pengar kan sparas?
Det förslag på förändringar av FSI som nu presenteras skulle innebära minskade kostnader på
ungefär 3 mnkr (10%) av sektionens ram och dessutom minskade utnyttjande av strategiska medel
(cirka 12 mnkr) av vilka emellertid vissa minskningar är konsekvens av tidigare fattade beslut. Men
det är svårt att specificera exakta summor eftersom mycket arbete fortfarande kvarstår.
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Hur många tjänster dras in?
Det är för tidigt att svara på det i nuläget. Men det blir endast ett fåtal tjänster om förslaget
genomförs.
När ska förändringarna ske?
Rapporten lämnas till rektor den 15 oktober. Därefter är det upp till ledningen – främst
förvaltningschef Susanne Kristensson – att fatta beslut om förslagen ska genomföras och i så fall i
vilken ordning. En grov uppskattning är att man kan få ett inriktningsbeslut om förslag till beslut ska
tas fram utifrån utredningen runt den 1 november. Därefter ska arbetet med att ta fram
beslutsförslag och genomföra konsekvensutredningar genomföras. Tidplanen för detta görs
tillsammans med berörda verksamheter.
Vem ska bli chef vid FSI när nuvarande chef går i pension?
Eftersom nuvarande chef går i pension nästa år ska en ny chef för FSI rekryteras så snart som möjligt.
Rekryteringen av ny chef beräknas kunna påbörjas innan årsskiftet.
Vad händer med donationsarbetet efter jubileet?
Donatorrelationers arbete är viktigt och därför föreslås inte någon reduktion av den ram som denna
avdelning har. Däremot avslutas finansiering av den särskilda satsning på jubileet efter 2017 i
enlighet med tidigare fattade beslut. Då finns emellertid möjlighet för fakulteterna att stödja
avdelningen med ökad finansiering. Samtal om detta kommer att ske i god tid före
jubileumskampanjens avslutande.
Vad händer med verksamheten vid LU Open?
Den verksamhet som sker vid LU Open ska inte läggas ner, tvärtom vill vi stärka den och göra den
mer effektiv genom att placera den närmare kärnverksamheten. Däremot ska inte LU Open, som idag
är en del av förvaltningen, bedriva verksamhet själv, vilket man har gjort hittills. Avdelningen upphör
därför som separat avdelning och pågående projekt vid LU Open förs över till berörd fakultet. Det
finns också en möjlighet att placera ett enskilt projekt inom USV om det berör många fakulteter. Om
någon fakultet eller institution inte har möjlighet att överta något projekt avslutas det på sektionen i
enlighet med kontrakt. Det är alltså inte någon verksamhet som läggs ned och projektkoordinering
som utförts vid LU Open kommer att kvarstå, dels inom sektionen och dels inom de olika projekten.
Vad som händer med dem som arbetar inom projekt inom LU Open beror på vad som sker med
projekten. För de projekt som flyttas över till fakultet följer givetvis personalen med. För de projekt
som upphör inom LU Open måste individuella bedömningar göras avseende personalen
Vad händer med studentinnovation?
Idag finns många ingångar för en student som vill söka sig till innovationsverksamhet, t.ex Venture
lab, Student Innovation Center, LUSIC, LeapFrog, Venture Cup och Black Pearl. Förslaget är att LU
Innovation får det övergripande ansvaret för studentinnovationsverksamheten på LU och att de
verksamheter som inte finns där idag förs dit. Det blir ett samlat ansvar för verksamheten och ökar
tydligheten gentemot studenterna. Detta skapar en tydlighet för studenterna rörande
studentinnovationsverksamheten.
Gör man detta för att verksamheten varit dålig?
Nej, verksamheten har varit mycket bra och är väsentlig för framtiden. Det var ett progressivt
nytänkande av Lunds universitet att samla verksamhet med uppdrag att stötta forskning- och
finansiering i en sektion. Däremot behöver nu sektionen få ett tydligare uppdrag och tydligare
styrning och verksamheten behöver än mer förankras hos fakulteter och universitetsledning.
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Innebär detta att LU inte vill satsa på samverkan med näringsliv?
Nej, tvärtom! Förra universitetsledningen gjorde en stor insats genom att satsa på innovation och
samverkan och det är viktigt att vi tar tillvara det initiativet och inte tappar styrfart. I själva verket vill
vi utvidga vår verksamhet gällande samverkan med det omgivande samhället och i kontakter med
näringslivet. Därför har i år exempelvis en ny vicerektor med speciellt ansvar för samverkan utsetts,
det har inrättats ett samverkansråd och ett näringslivsråd. För att vässa denna verksamhet ytterligare
är det viktigt att organisation, styrning, ekonomi och förankring är tydliga och därför är denna
utredning viktig.

