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Uppdrag för universitetets gemensamma forskningsnämnd
Bakgrund
Med beslutet om ny arbetsordning för universitetet 2011-11-11 (dnr LS 2010/625)
infördes en gemensam forskningsnämnd. I arbetsordningen anges följande uppdrag
för forskningsnämnden:
Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund
av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå.
Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets
gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor
som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om.
Forskningsnämnden är första hand beredande och rådgivande. Rektor kan
delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.
Uppdraget för den universitetsgemensamma forskningsnämnden MBLförhandlades med personalorganisationerna 2012-03-20.

Beslut
Universitetet beslutar att fastställa uppdrag för den universitetsgemensamma
forskningsnämnden enligt följande.
Arbetet i nämnden ska karaktäriseras av en strävan efter jämställdhet och aktivt
studentinflytande i enlighet med universitetets arbetsordning.
Forskningsnämnden ska bereda strategiska forskningsfrågor åt rektor och fungera
rådgivande. Rektor kan även delegera åt nämnden att behandla och besluta i olika
ärenden inom forskningsområdet, såsom prioritering inför universitetsgemensamma ansökningar om forskningsmedel.
Forskningsnämnden ska vara beredande och rådgivande inom följande
områden:
• Bevakning och analys av utvecklingen såväl nationellt som internationellt
inom forskning och forskningsfinansiering.
• Frågor om forskningsinfrastruktur och gemensamma forskningsstrategiska
frågor inom universitetet inklusive universitetsgemensamma strategiska
satsningar och deras konsekvenser.
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Samordning av universitetets kontakter med externa aktörer, nationella och
internationella, i universitetsövergripande frågor rörande forskning och
forskningsfinansiering.
Utvärdering av universitetets forskning.
Universitetsövergripande policyfrågor inom forskningsområdet såsom
internationalisering, publicering och synliggörande.
Samverkan med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kulturoch museiverksamheten, Lunds universitets bibliotek och LUIS samt med
andra universitetsgemensamma organ.
Övergripande uppdrag och resursram för det administrativa stödet inom
nämndens verksamhetsområde

Forskningsnämnden ska ta fram en verksamhetsplan som anger vilka frågor
nämnden prioriterar under den aktuella perioden. Verksamhetsplanen ska följas
upp årligen och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till rektor.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av t.f.
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av verksamhetscontroller,
Kristina Arnrup Thorsbro.
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