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BESLUT 

2016-06-28 UFV 2016/993 

Centrum för naturlmtastrofslära 

Teknisk naturvetenskapliga fakulteten (Teknat) hemställer åt rektor att 
inrätta Centrum för Naturkatastrofslära (CNDS), som en formell 
centrumbildning vid UU. 

Ärendet har beretts vid de båda ingående fakulteterna vid UU; 
samhällsvetenskapliga fakulteten och Teknat genom en gemensam 
utredning under hösten 2015 där man kom fram till att en lämplig 
placering av centret är på Teknat-fakulteten. 

Inrättandet av centret grundas på den verksamhet som har drivits 
sedan 201 O inom det strategiska forskningsområdet "Säkerhet och 
krisberedskap" som en följd av finansieringen genom anslag från 
regeringen i enlighet med budgetpropositionen för 201 O. Ingående 
pmter i CNDS är UU, Karlstads universitet och Försvarshögskolan. 
Nu gällande överenskommelse mellan parterna (UFV 2010/151) gäller 
t.o.m. 2016-12-31 och avser ett gemensamt programråd för CNDS, 
organisatoriskt knutet till Teknat-fakulteten vars fakultetsnämnd 
beslutat om programrådets instruktioner. 

En ny överenskommelse är framtagen och föreslås gälla t.o.m. 2018-
12-31, där pmterna är överens om att formellt inrätta centret enligt 
UUs regelverk för centrumbildningar. Centret föreslås inrättas i 
enlighet med modell l b (UFV 2007/804 ). Centrumbildningen kommer 
inte att ha ett eget kostnadsställe och inte heller egen personal eller 
eget upplåtelseavtal för lokaler. Överenskommelsen har cirkulerats 
och godkänts av pmternas juridiska avdelningar. 

Finansiering kommer att beslutas i särskild ordning. Inledningsvis 
erhåller centret basanslag för forskning som tilldelas UU, 
Försvarshögskolan och Karlstads universitet som särskilda medel till 
forskningsområdet Säkerhet och krisberedskap. 

Beslut 
Rektor beslutar att inrätta Centrum för naturkatstrofslära, CNDS 
(Centre for Natural Disaster Science), placerat vid vetenskapsområdet 
för teknik och naturvetenskap, under förutsättning att alla rektorer 
signerar överenskommelsen mellan UU, Karlstads universitet och 
Försvarshögskolan. 

Rektor uppdrar åt områdesnämnden för teknik och naturvetenskap att 
efter samråd med samhällsvetenskapliga fakulteten fastställa 
instruktionen för CNDS. 
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Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av undertecknad 
prorektor i närvaro av universitetsdirektören Katarina Bjelke, efter 
föredragning av Ylva Bäcklund. Närvarande därutöver var biträdande 
universitetsdirektören Per Abrahamsson, Uppsala studentkårs 
ordföranden Caisa Lycken. 

~~il~ 
Ylva Bäcklund 
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Överenskommelse om fortsatt samarbete inom det strategiska 
forskningsområdet säkerhet och krisberedskap l 

Naturkatastrofslära vid Försvarshögskolan, Karlstads universitet 
och Uppsala universitet 

Ett för Försvarshögskolan (FHS), Karlstads universitet (KaU) och Uppsala universitet (UU) 

gemensamt centrum för Naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS) 

inrättas. Centret förläggs vid Uppsala universitet men de tre lärosätena har tillsammans det 

övergripande ansvaret för verksamhetens utveckling. Centret leds av en partssammansatt 

styrelse. Inrättandet av centret grundas på den verksamhet som drivits sedan 20 l O inom det 

strategiska forskningsområdet Säkerhet och krisberedskap, som en följd av finansieringen genom 

anslag från regeringen i enlighet med budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1), samt på 

denna överenskommelse mellan pmterna. 

Ytterligare patier kan på förslag av CNDS styrelse anslutas genom gemensamt beslut av de tre 

lärosätenas rektorer. 

Samråd med patterna skall ske i god tid före beslut, normalt minst l månad, om inte särskilda skäl 

förhindrar detta. 

Centret placeras vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid UU vars fakultetsnämnd 

beslutar om dess instruktion efter beredning och samråd med patierna. Instruktionerna är 

utformade i enlighet med UU :s regler. 

Basanslag för CNDS verksamhet tilldelas Försvarshögskolan, Karlstads universitet och Uppsala 

universitet som särskilda medel till forskningsområdet Säkerhet och krisberedskap 1
• Basanslaget 

skall fördelas enligt följande: 

• 
• 
• 

Försvarshögskolan skall erhålla 17,8% 

Karlstad universitet skall erhålla 17,8% 

Uppsala universitet skall erhålla 64,4 % 

Styrelsen skall förfoga över l 0- 15% av medelstilldelningen för samordning av CNDS 

verksamhet, däribland drift av forskarskolan. 2 

Institutioner, avdelningar eller enskilda forskare vid de tre lärosätena som önskar ingå i CNDS 

skall beredas möjlighet till detta i den utsträckning som CNDS styrelse bestämmer. 

1 Eller den alternativa benämning som regeringen kan komma att ge forskningsområdet som resultat av 
utvärderingen den 1 maj 2015. 
2 

Fördelningen överensstämmer med den avsiktsförklaring i vilken lärosätena enades om att i förekommande 
fall fortsätta samverkan med oförändrad medelsfördelning, samt med Förlängning av överenskommelse om 
inrättande av ett gemensamt programråd/ .. ./ (Dnr UU: UFV 2010/151). 
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Lokaler och annan infrastruktur för CNDS verksamhet tillhandahålles av Försvarshögskolan, 

Uppsala universitet och Karlstads universitet på samma villkor som för dessas övriga 

verksamheter. 

Denna överenskommelse gäller t.o .m. 2018-12-31. Om regeringen inte säkerställer finansiering 

eller godkänner fortsatt verksamhet efter 20163 kan dock den teknisk-naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden vid Uppsala universitet efter samråd med övriga parter i CNDS besluta om 
nedläggning av CNDS redan fr.o.m. den l januari 2018. 

Beslut om nedläggning av CNDS fattas av UU efter samråd med FHS och KaU. 

Denna överenskommelse har upprättats i tre lika exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Stockholm den .... .. .... .... .. 

Romulo Enmark 
Rektor 
F örsvarshögskolan 

Karlstad den ............ . 

Asa Bergenheim 
Rektor 
Karlstad universitet 

3 Regeringens finansieringsbeslut kan förväntas under hösten 2016. 

$t-66-ZOI6 
Uppsala den .......... .. 

Eva Åkesson 
Rektor 
Uppsala universitet 


