
2019-0r-29
Riktlinjer

STYR 20191190

LUNDS UNIVERSITET
Lu nds Tekn iska Högskola
LTHs þansli

/acob Branting

Rikdinjer för erhållande av Startbidrag för professor vid LTH

Detta beslut ersätter STYR 20]1711397 .

sÉ"
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra roller, ansvar, processens gång samt de krav som

måste vara uppfi'llda for att erhålla startbidrag Êor professor vid LTH. Syftet är vidare
att skapa transparens och tydlighet f,or att ge LTHs institutioner bättre forutsättningar
för sin ekonomiska planering.

Bakgrund
LTH har under ett antal år erbjudit startbidrag till rekryterade professorer.

Startbidragen har äskats av prefekten for den aktuella institutionen och har utgjort
underlag for de budgetsamtal som LTHs ledning haft med varje institution under
hösten infür kommande fordelningsbeslut. I vissa fall har institutionen inte äskat

startbidrag även om ett sådant troligwis hade beviljats.

Roller och ansvar
Institutionen ansvarar för att ansoka om startbidrag enligt lA nedan, Be om
lorhandsbesked enligt 2B samt meddelar Forskningsnämnden slutlig kandidat enligt

34. Forskningsnämnden bereder ansökningar om startbidrag samt rekommenderar
beslut till Rektor vid LTH. Forskningsnämnden kan delegera sin beredning av

ansökningar om startbidrag till ledamot av Forskningsnämnden. Rektor vid LTH
fattar beslutet om tilldelning av startbidrag till professor vid LTH.
Rekryteringsnämnden ansvarar för rekr¡eringsprocessen.

Startbidrag för professor vid LTH beviljas om följande lcav är uppfrllda:
. Amnet for anstállningen ska ligga inom ett forskningsområde/konstnärligt

område som är strategiskt viktigt för LTH. Även betydelsen för
grundutbildningen ska beaktas.

o Amnesbeskrivningen i kravprofilen for anstállningen ska innehålla starka drag

av nytänkande eller nystart och troliggöra att nya och strategiskt viktiga
forskningsinriktningar startas och frodas vid LTH, alternativt kan behållas.

o Anstállningen ska ha annonserats brett och externtl.
¡ Den kandidat som anställs ska vara exrernr rekryterad2.

' Gäller ej för professorer som anställs med kallelseförfa¡ande.
2 Med externt rekryterad menas här att den tillträdande professorn inte varit anställd vid Lunds
universitet inom de föregående fyra ären räknat från sista ansökningsdag. De personer som

tidigare innehaft en av LTHs Lise Meitner-professurer diskvalificeras inte från startbidrag på

grund av detta.
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¡ Den kandidat som anställs ska ha angett en forskningsvision/konstnärlig

vision som innehåller starka drag av nytänkande.

. Anstállningen ska vara tills vidare.

o Startbidraget betalas endast ut under den dd då professorn har en

tillsvidareanstállning vid LTH. Tjänstgöringsgraden ska vara l00o/o (gáller ej

vid foráldraledighe$3.

Detta betyder att:

o Befordrade professorer eller personer som redan âr anstállda vid LU inte är

berättigade till startbidrag från LTH, även om anstállningen utlysts brem och

externt.

. Gäsrprofessorer och adjungerade professorer är inte berättigade till startbidrag

från LTH.

Startbidragets ändamål och användning
Startbidraget är avsett att stödja den tillträdande professorns forskningsverksamhet/

konstnärlig akademisk verksamheta under en femårig uppstartsfas vid LTH. Bidraget

måste i sin helhet förbrukas inom den egna institutionen och får inte i någon del

överfüras till motagare utanfür den egna institutionen. Berörd prefekt ansvarar für att

startbidraget används frr avsett ändamåI.

Process för tilldelning av staftbidrag för professor vid LTH
Om ovanstående krav f,or erhållande av startbidrag ár uppfrllda behöver inte prefekten

vid aktuell institution m upp detta i sitt äskande av strategiska medel infor
budgetssamtalen. Istället hanteras startbidrag infür en nyreþtering av 
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Forskningsnämnden.

I den nedan beskrivna processen bereder Forskningsnämnden ansökan om startbidrag

i wå steg, inledningsvis om huruvida ämnet är av strategisk vikt for LTH och senare

det slutgiltiga beslutet om alla kriterier for erhållande av stanbidrag för kandidaten är

uppfyllda.

1. Innan udysning av anstdllning som professor:
Punkt A och B nedan sker normalt parallellt och oberoende av varandra. Institutionen
sryr i vilken ordning punkt A och B sker genom när de skickar in underlaget till
respektive nämnd.

A. Institutionen ansöker dll Forskningsnämnden om startbidrag for professorer

vid LTH. Forskningsnämnden bedömer om anställningen är strategiskt viktig
for LTH och om rekryteringen stödjer en uweckling mot de mål som uttrycks

i LTHs strategiska plan5. Bedömningen baseras på ämnet für anstillningen
samt institutionens motivering. Vid behov inhämtar Forskningsnämnden

synpunkter från andra delar av LTH. Forskningsnämnden meddelar

3 Om professorn avslutar sin anställning vid LTH upphör startbidraget (beräknas månadsvis).
a Forskningsverksamhet/konstnärlig akademisk verksamhet omfattar forskande/konstnärligt

utforskande personal i professorns grupp, drift av forskningsprojekt/konstnärliga

uwecklingsprojekt, forskarutbildning, forskningsinfrastruktur och instrumenilkonstnärliga
produktionsmedel.
5 Forskningsnämnden ser gärna samarbeten mellan institutioner.
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lnsütutlonen sln bedomnlng.

Om Forskningsnämnden anser att anställningen är strategisk viktig For LTH
och om kraven for tilldelning av startbidrag i övrigt är uppfyllda, kommer

startbidrag med största sannolikhet att tilldelas.

B. Institutionen skickar in forslag tilllravprofil till Rekrperingsnämnden

varigenom reþteringsprocessen påbörjas.

2. Rekryteringsprocessen och förhandsbesked om staftbidrag:
A. LFN-R hanterar reþteringsprocessen i enlighet med LTHs riktlinjer Att

anstàlla uid LTH.
B. Om institutionen önskar kan den be om ett forhandsbesked på individnivå.

Kandidatens/rnas ansökningar, inklusive forskningsvisioner/konstnärliga

visioner, skickas till FN.

C. Ordf,orande i Forskningsnämnden, eller den Forskningsnämnden utsett att

avge fórhandsbesked, bedömer om kandidatens/rnas

forskningsvisioner/konstnärliga visioner uppfyller kraven für startbidrag enligt
ovan.

3. Beslut om tilldelning av startbidrag:
A. När LFN-R beslutat om vem som floreslås for anställning meddelas FN av

institutionen.
B. Forskningsnämnden, eller den Forskningsnämnden utsett, gör en bedömning

om kriterierna for startbidrag för den Êoreslagna kandidaten är uppfyllda
rekommenderar beslut till LTHs rektor.

C. Beslut om tilldelning av startbidrag Êor professor vid LTH fattas av LTHs
rektor.

Startbidragets omfattning
Då startbidrag beviljats av LTHs forskningsnämnd gâller följande:

¡ Startbidraget uppgår till totalt 5 mnkr.
o Om den tillträdande professorn är av underrepresenterat6 kön ökas bidraget

med ytterligare2.5 mnkr så att startbidraget uppgår till totalt 7.5 mnkr.
r Startbidraget betalas ut till aktuell institution i lika delar över en period om

fem år. Prefekten ansvarar f,or att startbidraget används für avsett ändamåI.

o Prefekten vid aktuell institution rapporterar kortfattat till Rektor vid LTH
hur medlen används7.

6 Med "underrepresenterat kön" menas här att dllsättningen ska bidra dll art ftirbättra
könsftirdelningen vid den institution som anställningen är forlagd om denna innan

tillsättningen ligger utanftir intervallet 40160 o/o inom befattningskategorierna lärare/forskare.

Om stor obalans i könsfordelningen förekommer inom en institution kan det vara motiverat
att beakta separata avdelningar (eller motsvarande enhet under institutionsnivå).
7 Görs normalt vid de årliga budgetsamtalen
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor vid LTH, efter füredragning av

Jacob

Viktor
Rektor Jacob Branting

LTHs kansli


