Forskning och utbildning på forskarnivå

Innehavaren av professuren i ämnet har fullgjort heltidstjänstgöring under året.
Härutöver finns två universitetsadjunkter anställda. Båda bedriver forskarstudier.
Den totala kostnaden för forskningen under år 2008 var 1 449 tkr vilket ska
jämföras med 1 378 tkr år 2007.

Havsmiljöinstitutet
Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Högskolan i Kalmar att i samarbete med varandra bedriva forskning inom
havsmiljöområdet och samarbeta vid utformning av utbildning inom området.
Samarbetet ska ske under benämningen Havsmiljöinstitutet. Av de i samarbetet
ingående lärosätenas årsredovisningar ska framgå vilken verksamhet respektive
lärosäte har bedrivit inom Havsmiljöinstitutet och hur verksamheten har integrerats med lärosätets övriga verksamhet inom det marina området.
Regeringen beslutade den 17 april 2008 att inrätta ett Havsmiljöinstitut. Regeringen uppdrog åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet
och Högskolan i Kalmar att i samarbete med varandra bedriva forskning inom
havsmiljöområdet och samarbeta vid utformning av utbildning inom området.
Samarbetet ska ske under benämningen Havsmiljöinstitutet (HMI) och verksamheten ska bygga vidare på det arbete som bedrivits inom de marina centrumen.
Göteborgs universitet fick i uppdrag att koordinera den löpande verksamheten
inom HMI och inrätta ett kansli som ska ansvara för en gemensam analys- och
syntesfunktion.
Enligt nu gällande högskolelagstiftning äger universitetet rätt att besluta om sin
egna, interna organisation. Organisationen av den marina verksamheten inom
Stockholms universitet, som ska innefatta en regional HMI-enhet, har varit föremål
för utredning och diskussion under hösten 2008, och är beroende av hur övriga
deltagande lärosäten organiserar verksamheten lokalt. Den nya organisationen
kommer liksom Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF) idag att vara en
integrerad och betydelsefull del av den omfattande marina verksamheten vid
Stockholms universitet. Mot denna bakgrund förlängde Stockholms universitet
organisationen med SMF som en särskild enhet inom Naturvetenskapliga fakulteten för perioden från den 1 juli 2008 till den 31 december 2008.
Dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten har tillsammans med dekanerna för de
andra tre lärosätena arbetat med en avsiktsförklaring för samverkan mellan lärosätena inom uppdraget. I detta arbete har föreståndaren deltagit och tillsammans
med dekanus har diskussioner också förts med miljösamordnare, informatörer och
administrativ personal vid SMF kring den framtida organisationen inom Stockholms universitet.
I övrigt har SMF:s verksamhet under perioden från den 1 juli 2008 till den 31
december 2008 bedrivits som tidigare år och enligt den tidigare styrelsens antagna
budget för 2008. Även de marina centrumens gemensamma projekt har fortgått
utan avbrott. Rapporten om tillståndet i havsmiljön, Havet 2008, producerades i
enlighet med tidigare uppgjord plan tillsammans med Naturvårdsverket och blev
klar i december. Ett nummer av HavsUtsikt, 3/2008, gavs ut under hösten av de
marina centrumen i Stockholm och Umeå och Naturvetenskapliga fakulteten vid
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Göteborgs universitet. Webbplatsen havet.nu uppdaterades på samma sätt som
tidigare under året.
Stockholms universitet har nominerat föreståndaren för SMF att ingå i det råd som
ska vara rådgivande till Havsmiljöinstitutet. Rådet har haft ett första konstituerande möte i augusti och ett tvådagars möte i november i vilka föreståndaren deltagit.
De viktigaste frågorna vid rådets möten har varit utarbetandet av kravprofil för
anställningen som chef för HMI-kansliet, diskussioner av rådets roll i förhållande
till det koordinerande kansliets verksamhet och samspelet med de regionala HMIenheterna vid de fyra deltagande lärosätena.
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