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Frånvarande
Caroline Isaksson

$25 Utseendeavjusteringsperson
Paul Miller utses till justeringsperson,

$26 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

527 Föregåendeprotokoll
Bilaga $27 Protokoll 20 19 -0 5 -24.
Utredning av funktiosannsvar, RQ20, Marint Centrum, Arbetsmiljö - lokaler återkommer
vid dagens möte.

$28 Rapportering från utredning av funktionsansvar, inklusive diskussion
Johanna Alkan Olsson

Bakgrund: CEC finansierar funktionsansvariga utöver fakultetens riktade medel.
Styrelsen efterfrågat utvärdering.
Funktionsansvariga och lärare anställda vid CEC samlas i CECs kollegium, med de

övergripande målen att:
r stärka utvecklingen av tvärvetenskaplig miljö- klimat- och hållbarhetsrelaterad
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forskning och utbildning vid CEC och Lunds universitet
r bidra till utvecklingen av miljövetenskap som ämne
o öka och fördjupa samverkan med det omgivande samhället när det gäller miljö-

klimat och hållbarhetsrelaterad forskning och utbildning
. underlätta samarbetet mellan CEC och andra verksamheter vid Lunds universitet

En utvärdering av kollegiets arbetsformer presenteras, samt hur arbetet reviderats med
anledning av resultaten av densamma. En diskussion förs.

Vilken vore konsekvensen om ingen betalning utgick för funktionsansvariga? Någon typ
av morot behövs sannolikt, dessutom tydligt och formellt gentemot hemmainstitutionen.
Vilken roll har kollegiet i grundutbildningen? Minst hälften undervisar, främst
handledning av examensarbeten. Det underlättar fcirståelsen för och genomförandet av
tvärvetenskapen i utbildningen att träffas i kollegiet.
Föreståndaren efterfrågar högre omfattning i engagemanglfinansiering, men det har varit
svårt att få till stånd överenskommelser om detta med hemmainstitutioner.
Föreståndaren ser svårigheter när det gäller atttäckabredden i utbildning och forskning,
nu finns en tyngdpunkt inom N-fak, flera fakulteter saknas.

Styrelsen godkänner rapporten, och ser fram emot vidare utveckling av
kol legieverksamheten.

$29 Presentation av LU Land, inklusive diskussion
Juliana Dänhardt

LU Land är ett samverkansinitiativ finansierat av rektor fokuserat på "Markanvändning
för en hållbar framtid". Identifierar sektorövergripande målkonflikter och finner
lösningar i samverkan.
LU Land leds av CEC och LUCSUS, med 1l andra institutioner vid LU och 28 externa
parter som medverkar. Även samarbete med andra initiativ vid LU såsom LU Water, LU
Food Faculty och LUBIRC. Oppet f<ir fler interna och externa deltagare. Storl intresse
från omvärlden, LU Land fungerar som kanal in.
Seminarierna som planeras ska vara öppna for alla även icke-deltagare att komma på.

Forsknings- och innovationsrådet i Skånes (FIRS) strategi för Skåne har antagit en ny
innovationsstrategi för Skåne from202l som bifogas.

$33 Övrig information, punkten påbörjas
RQ20 är en utvärdering av hur forskningen vid LU står sig i en internationell jämförelse,

och ett framtidsspanande genom att identifiera styrkor, svagheter och
utvecklingsmöjligheter. CEC ingår i l1 paneler och 20 utvärderingsenheter. Detta ger en

möjlighet att ge stort genomslag, men innebär en utmaning att lyckas. Organisation,
process och framåtsyftande kommer väga tungt vid utvärderingen.

$30 Prognos 2 och långtidsbudget - information
Bilaga $30a Prognos 2 - 2019-08-30
B il aga $ 3 0b Långtidsbudget mynd i ghetsk apital 20 I 9 -2023

Uppdaterad prognos för utfall 2019 samt långtidsbudget presenteras. Fokus CECs

kärnverksamhet, övriga verksamheter har finansiering i särskild ordning. Kostnader
förlagda så tidigt som möjligt för att minska belopp att återbetala till rektor.

Styrelsen godkänner rapporten
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$31 Inför verksamhetsdialog med fakulteten
Fakultetens översyn pågår med slutrapport i december (efter CEC:s 2020 budget har

fastställts). Verksamhetsdialog med fakulteten sker 2019 med möjlighet för inspel.

Akuta frågor för CEC
o Ekonomiska utvecklingen för CEC kärnverksamhet, inklusive storleken på

doktorandprogrammet
r Lokalsituation och -kostnader
o Relation personal - ambitioner (ledningssituation)

Hur agera gentemot fakulteten? Awakta översyn eller lägga fram förslag redan nu?

Basfinansieringen av CEC skiljer sig från och är betydligt mindre än andra institutioner
av historiska skäI. Fakulteten måste välja om CEC fortsatt ska ha samma storleksordning
på finansiering och verksamhet eller om CEC ska växa.

Föreståndaren presenterar några möj liga äskanden:
. Två akademiska tjänster (samverkanslektorat, urbana miljöfrågor). För att lösa

ledningsfrågor samt akademisk koppling av miljö- och hälsoskydd. 1,8 mnk/år.
. Utvidgning av doktorandprogrammet med 5+0,5 doktorander, vilket motsvarar

en dubblering. För att kunna hantera både behov hos egen personal och
kopplingen till samverkande institutioner, 1,3 mnla/år.

. Bidrag till medfinansiering av externa medel genom förstärkning av allmänna
fakultetsanslaget. 400 tk/år.

. Utvidgning av stödet till funktionsansvariga så att ytterligare motsvarande en

heltidstjänst kan köpas från samverkande institutioner. Nyttjas inte till fler, utan
till större andel av tjänsten vid CEC (deltids arbetsplats på CEC). 1 HTE I
mnkr/år.

. Förstärkning av fakultetsanslaget för att hantera ökade hyreskostnader. Vid
behov, som enligt ovan uppkommer ganska snart. Nuvarande kostnad 2,9
mnkr/år.

Styrelsen lyfter fram att doktorandprogrammet är viktigt och en av CECs styrkor.
Styrelsen efterfrågas utvärdering av SLUs samverkanslektorat för att dra nytta av de

erfarenheterna innan ev rekytering.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om möjliga äskanden, och att detta lyfts till
fakulteten.

$32 LU-gemensam SFO-strategi
Bilaga $32 LU-gemensam SFO-strategi

Förslaget till strategi är presenterad för forskningsnämnden vid LU, och ska lämnas till
vicerektor i oktober.
Styrelsen efterfrågar hur kopplingen till samarbetande lärosäten har beaktats.

Styrelsen ställer sig positivt förslaget.

$33 Övrig information till styrelsen, fortsättning av punkten

Grundutbildning - antagning hösten 2019
Generellt i Sverige minskade studentkullar och dessutom ftirre som söker
naturvetenskapliga utbildningar. Inom N-fak på LU ligger de miljövetenskapliga
utbildningarna bland de med lägst söktryck med få studenter antagna hösten 2019
Undantaget är klimatmastern som har många studenter.
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Det sker på CEC nu ett omtag i rekryteringsarbetet med ny kommunikatör inför 2020
Det kommer även ske en övergripande analys och översyn av utbildningens innehåll.

Simrishamn.
Samverkansavtal är nu undertecknat och samarbetet kring forskning i Hanöbukten
påbörjat. Beviljade medel om 10 mnk kan börja nyttjas. Akademiskt råd vid LU
garanterar akademisk inriktning i linje med LUs intressen.

$34 Övriga punkter
Pedagogisk konferens vid LU 7 november, Kimberly Nicholas kommer bidra med en idö
om klimatutbildning, vilken bifogas.

$35 Nästa sammanträdesdatum är den 28 november kl 13-16.

Sammanträdetär flyttat från den 27 november.

$36 Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras
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Karin Hofvendahl u

Paul Miller


