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 Ärende Åtgärd 

§ 1  Godkännande av föredragningslista och föregående 

mötes minnesanteckningar (i GU-box) 

Håkan Carlsson anmälde en 

övrig fråga. 

Föredragningslistan och 
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minnesanteckningarna 

godkändes 

§ 2  Information 

Eutopia 

Göran Landberg informerade om Eutopia-möte som hölls i 

Ljubljana i slutet av januari. GU har beviljats medel genom 

Eutopia för postdocs inom nätverket. Andra utlysningar blir 

aktuella framöver. I april utlyses pengar för ytterligare 

forskningsaktiviteter.  

 

Innovationsdialog 

Sigridur Beck informerade om den utredning av 

innovationssystemet i Sverige som Statens offentliga 

utredningar genom för 2019-2020. GU:s dialog var den 21 

feb.   

 

Diskuterades gränser mellan GU och VGR och vikten av 

dialog och samarbete.  

 

Samordning av datahantering 

Håkan Carlsson har i uppdrag att samordna datahantering 

på GU. Uppdraget löper till slutet av juni 2020 och 

resultatet rapporteras till FN.  

 

Kommande forskningsproposition 

Sigridur Beck informerade om arbetet som pågår med den 

kommande forskningspropositionen. I samband med detta 

har regeringen bjudit in lärosätenas rektorer till 

ministermöte samt representanter från lärosätena till öppen 

utfrågning av lärosäten och andra intressenter.  

 

Det är okänt hur de strategiska forskningsområdena 

(SFO:er) kommer behandlas i den nya propositionen. Vid 

LU pågår arbete med en övergripande strategi för SFO:er 

som sträcker sig till 2030. De enskilda SFO:erna där LU är 

huvudpart har fått i uppdrag att skriva en strategi för sitt 

arbete till 2025 (vid GU: BECC, MERGE och MultiPark).  

 

 

 

 

§ 3  Planering av FN:s agenda för 2020 

Diskussionspunkt från föregående möte 

Sigridur Beck presenterade en plan för FN:s möten främst 

för våren 2020, samt en lista på övriga 

prioriteringsområden. Nämnden hade inga synpunkter på 

planeringen. Bilderna finns i GU-box. 

 

Förslag från ledamöterna 

gällande mötesplaneringen 

välkomnas till 

jenny.lindstrom@gu.se. 

  

 

§ 4  Chalmers AI Research Centre (CHAIR), samarbete och 

partnerskap 

Information och diskussion 

 

 

 

https://sciencebusiness.net/news/european-university-alliance-launch-eu102m-postdoctoral-fellowship
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/10/ett-utvecklat-innovationsstod-vid-universitet-och-hogskolor/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/10/ett-utvecklat-innovationsstod-vid-universitet-och-hogskolor/
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Ivica Crnkovic och Jan Smith (föreståndare respektive 

ordförande för Chalmers AI Research Centre, CHAIR) 

berättade om Chalmers AI-satsning och arbetet vid CHAIR. 

Bilder finns i GU-box. 

 

Möjligt samarbete mellan CHAIR och GU diskuterades. 

CHAIR:s ”core-partners” idag är t.ex. Volvo, Eriksson och 

Sahlgrenska sjukhuset. CHAIR söker akademiska partners 

t.ex. GU. 

 

Delar av GU har redan varit i kontakt med CHAIR på olika 

sätt, men ingen formell relation mellan GU och CHAIR 

finns i nuläget. IT-enheten diskuterar medlemskap och i 

Samordningsgruppen för artificiell intelligens och 

digitalisering (SAID) har vikten av att hitta tekniskt 

inriktade samarbetspartners för GU när det gäller AI 

diskuterats. 

 

Vikten av att GU har en egen AI-policy och att ett 

eventuellt samarbete med CHAIR blir fördelaktigt för båda 

parter framhölls. Det nämndes att om medlemskap för GU 

blir aktuellt bör detta vara ett gemensamt åtagande i form 

av ett rektorsbeslut.  
 

Frågor ställdes kring reglering av IP-rättigheter, vilket 

CHAIR jobbar på. CHAIR är ett forskningscentrum till 

skillnad från AI innovation Sweden som enbart jobbar med 

innovation och inte har några forskare anställda.  

Diskussionen om samarbete 

med CHAIR återkommer på 

kommande möte i FN. Inspel 

från ledamöterna välkomnas 

till jenny.lindstrom@gu.se. 

 

§ 5  Doktoranddimensionering 

Beredningspunkt 

Förslag till beslut från FU bifogat. 

 

Göran Landberg sammanfattade förslaget som utarbetats av 

FU och diskuterats i Ledningsgruppen.  

 

Ledamöterna i FN var i stort sett positiva till förslaget, men 

skrivningarna i fakultetsuppdragets andra punkt om analys 

av kommande kompetensförsörjningsbehov diskuterades. 

Vissa fakulteter uppfattade det som positivt att reflektera 

över sitt kompetensförsörjningsbehov, men flera var 

tveksamma till den här delen av uppdraget och tyckte att 

det fanns en risk i att en sådan beskrivning skulle bli 

styrande och/eller felaktig. Frågan om analys av 

kompetensbehov är en lämplig uppgift för enskilda 

fakulteter eller enskilda lärosäten väcktes också. 

 

 

Förslaget justeras och 

diskuteras därefter på nytt i 

FU och Ledningsgruppen. 

 

 

  

§ 6  Etikutskott 

Diskussionspunkt 
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Sigridur Beck beskrev behovet av samordning vid GU 

gällande stöd i etikfrågor för enskilda forskare och 

forskargrupper.   

 

Ledamöterna framförde att behovet av ett konkret stöd i 

etikfrågor är störst och borde prioriteras först. Det nämndes 

också att detta stöd behöver inbegripa juridisk kompetens. 

 

Behovet av lokal etikprövning vid GU av ärenden som inte 

behandlas av Etikprövningsmyndigheten har framförts av 

verksamheten och beskrevs på mötet som ett växande 

behov inom Hum/Sam-området. Om en sådan möjlighet 

skapas behöver man tillse att den lokala 

etiknämnden/utskottet inte överutnyttjas. 

 

Behovet av gemensamma etiska riktlinjer, regler och policy 

vid GU, liksom tydlig information på webben togs också 

upp.   

FIK tar fram ett förslag på 

sammansättning och uppdrag 

för ett etikutskott. 

§ 7  Fördelningsprinciper för forskningsanslag 

Information och diskussion 

Jenny Lindström presenterade en sammanställning av 

Stockholm, Lund och Uppsala universitets strategier för 

anslagsfördelning (bild i GU-box). 

 

Vikten av att diskutera principerna för fördelningsmodell 

betonades. GU behöver enas om vad universitetet vill 

uppnå/stimulera med fördelningsmodellen. FN var överens 

om att stabilitet över tid var en viktig princip, liksom att 

användningen och val av indikatorer signalerar vilka 

företeelser som universitetet anser är viktiga.  

 

Fördelningsmodellen kommer fortsatt diskuteras på FN:s 

möte i maj 2020. Vikten av att förbereda mötet i god tid 

och skicka ut underlag minst 2v innan framhölls. 

 

 

Ledamöterna är välkomna att 

komma med inspel och 

förslag till den planerade 

diskussionen om 

fördelningsmodell på FN:s 

möte 5 maj 2020. Förslag 

skickas till 

jenny.lindstrom@gu.se  

§ 8  Rektors strategiska samfinansiering av infrastrukturer 

Information och diskussion 

Göran Landberg informerade om att Universitetens 

Referensgrupp för Forskningsinfrastrukturs (URFI:s) arbete 

med prioritering av behovsanmälningar i årets VR/RFI-

utlysning är klart och förslag har överlämnats till VR. 

 

Jenny Lindström presenterade Stockholm, Lund, Uppsala 

och Göteborgs universitets (SLUG-universiteten) riktlinjer 

för finansiering/medfinansiering av infrastrukturer (bild i 

GU-box). 
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Göran Landberg sammanfattade förslag till revidering av 

rektors strategiska samfinansiering av infrastruktur 

(diskussionsunderlag i GU-box). 

 

Nämnden diskuterade förslaget och var i stort positiva till 

förslagets andemening; att bredda vilka finansiärer som 

omfattas av rektors strategiska samfinansiering av 

infrastruktur för nationella och universitetsgemensamma 

infrastrukturer. Det nämndes att det kan komma att behövas 

ett takbelopp för hur mycket samfinansiering en enskild 

infrastruktur kan få per år, samt att de medel som 

samfinansieras bör vara erhållna i konkurrens från en 

finansiär med ett bra review-förfarande.   

FIK utvecklar förslaget om 

revidering av den strategiska 

samfinansieringen för att ta 

vidare. 

§ 9  Rektors strategiska samfinansiering av 

forskningsanslag 

Information och diskussion 

Henrik Lindskog presenterade en lista på finansiärer som 

FIK tagit fram som möjliga att kunna omfattas av rektors 

strategiska samfinansiering utifrån kriterier som FN 

tidigare diskuterat (bild i GU-box).  

 

Det påpekades att jämställdhet ska beaktas vid valet av 

finansiärer som omfattas av den strategiska 

samfinansieringen. 

 

Det diskuterades att unga excellenta forskare i vissa fall får 

”för mycket” pengar som kan vara svåra att spendera på ett 

bra sätt inom en begränsad tidsperiod. Man bör därför se 

över att extrafinansiering inte överlappar från flera håll. 

Samtidigt kan problem uppkomma när finansiering upphör. 

Vikten av att trappa ner finansieringen stegvis för att skapa 

en landningsbana för unga forskare i övergången till annan 

typ av finansiering diskuterades. 

 

Frågan om varför Formas, Vinnova och andra stora 

Svenska finansiärer inte omfattas av samfinansieringen 

väcktes. Anledningarna är att dessa projekt ofta är 

fullfinansierade, att den strategiska samfinansieringen 

utformats för att uppmuntra ansökningar till vissa 

finansiärer och att tex Vinnovas utlysningar är så många 

och ändras med korta tidsintervall.  

 

 

 

Jenny Lindström skickar ut 

listan på finansiärer som 

presenterades för 

fakulteterna att reflektera 

över. Input på listan, eller 

annat gällande ev. revidering 

av den strategiska 

samfinansieringen, 

välkomnas från fakulteterna 

till jenny.lindstrom@gu.se 

senast fredag 27 mars.  

 

FIK tar därefter fram ett 

förslag.  

 

§ 10  Strategier, vision, RED19-uppföljning 

Information och diskussion 

Göran Landberg sammanfattade arbetet med visionen. 

Områden har definierats av universitetsledningen under 

vilka strategier ska formuleras:  

Internationalisering 

Kompetensförsörjning 

 

 

RED19 diskuteras vidare på 

nästa möte med FN och FU. 
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Hållbar utveckling 

Fysiska och digitala miljöer 

Samverkan och samhällspåverkan 

 

Vecka 9 hålls strategimöte med universitetsledningen, 

dekaner och prefekter.  

 

Fredrika Lagergren Wahlin har sammankallat en informell 

grupp för diskussion om hur samverkan ska adresseras i 

visionsarbetet. 

 

Universitetsledningen arbetar på sin uppföljningsplan för 

RED19 som ska vara klar i slutet av mars. 

§ 11  Ledamöternas presentationer av respektive fakultets 

förutsättningar för forskning och forskningsstrategier 

på kort och lång sikt 

(15 min vardera) 

 

Henric Benesch presenterade Konst. 

Lena Carlsson Ekander presenterade om SA. 

 

Presentationer finns i GU-box. 

Konst och SA 

§ 12  Övrig fråga 

 

Håkan Carlsson uppmanade fakulteterna att nominera 

företrädare från kärnverksamheten som kan leda 

styrgruppen för Data Access Unit (DAU). 

 

 

Håkan Carlsson skickar 

instruktioner för 

nomineringen med epost. 

 


