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Prefekt

Förslag om avräkning av forsknings- och kompetensutvecklingstid vid
externa bidrag för lektorer och professorer (så kallade trappor)
Institutionen för psykologi har vid utgången av 2016 ett negativt myndighetskapital på drygt 15 mkr. Även om vi räknar med att ha en budget i balans 2018 så
är institutionens ekonomi ansträngd och vi behöver hushålla med våra resurser.
Inom verksamhetsgren 21 (forskning på statsanslag) finns det flera potentiella
områden att satsa på. Nedan områden ligger också i linje med vad många
medarbetare efterfrågar.
Fakultetsfinansierade doktorander: För tillfället tar vi in en
doktorand per år vilket leder till en extremt liten forskarutbildning
och begränsade meriteringsmöjligheter då det finns få chanser till
att handleda,
Professorers forskning i tjänsten (50%): Framtida rekrytering och
befordran bygger på att det finns ett behov i verksamheten samt
möjlighet till finansiering,
Medfinansiering: Att även framöver kunna medfinansiera forskare
som får bidrag med lågt OH från t ex Wallenberg,
Ökad forskning i tjänsten: Möjligheter att få viss ersatt tid för
större ansökningar samt utökad forskningstid i tjänsten för docenter,
Stöd till forskare utan externa bidrag: Stödet kan gälla
exempelvis kortare resor och datorprogram,
Internt forskningsinternat: En möjlighet att samla kraft och
support i olika forskningsprocesser,
Positionering av lektorers forskningstid (10%): Forskningstid för
lektorer har sedan 2016 konterats på vg 21 (forskning på
statsanslag) för att avlasta den ansträngda budgeten på
grundutbildningen.
Att avräkna forsknings- och kompetensutvecklingstid vid externa bidrag är ett sätt
att skapa ökat resursutrymme och möjliggöra en diskussion och satsning kring
valda ovannämnda områden. Det ligger således i linje med ett ansvarigt

Postadress Box 213, 221 00 Telefon , 046-222 8768 E-post robert.holmberg@psy.lu.se

2
hushållande med institutionens resurser och ett helhetsperspektiv. Det är mot
denna bakgrund som övriga institutioner vid fakulteten har infört trappor.
Om vi hade haft detta system under 2016 hade det inneburit ca 800 000 kr mer att
använda till övriga valda satsningar.
Förslaget innebär att forskare med nya bidragsansökningar fr.o.m. 2017 och framåt
går in i ansökningsprocessen med vetskap om att vi räknar av den
institutionsfinansierade tiden för forskning och kompetensutveckling vid beviljade
bidrag. En lektor får 20% forsknings- och kompetensutvecklingstid då hen inte går
på externa bidrag och en professor får 50% forsknings- och
kompetensutvecklingstid då hen inte går på externa bidrag. Om en lektor
exempelvis har 50% forskning på externt bidrag då innebär det att institutionen
står för 10% forsknings- och kompetensutvecklingstid, lektorn forskar då 60% av
sin totala arbetstid. Om en professor har 50% externt bidrag så står institutionen
för 25% av professorns forsknings- och kompetensutvecklingstid, professorn
forskar då på 75%.
Vid styrelsemötet den 13 december 2016 framfördes synpunkter från
lärarrepresentanter om att trappor kan inverka negativt på motivation och
arbetsmiljö.
Oron för att motivation, arbetsmiljö och konkurrenskraft kan påverkas i negativ
riktning är viktig att beakta. Det finns dock inga tecken på att andra institutioners
forskare undviker att söka bidrag eller att deras sökaktivitet eller framgång i
ansökningar är lägre än vid Institutionen för psykologi. När det gäller synpunkter
om ökad arbetsbelastning så innebär förslaget att trappan införs stegvis i takt med
att nya bidrag kommer in. Detta innebär att man i förväg kommer att kunna planera
sin tid utifrån denna förutsättning. För en enskild lärare som t ex har ett
forskningsbidrag på 30% av heltid reduceras den institutionsfinansierade tiden för
forskning och kompetensutveckling med 102 timmar på ett år. Detta motsvarar
handledning av två uppsatser (masternivå) och fyra tvåtimmarsföreläsningar under
ett år.
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