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ADMINISTRATION AV EXTERNA VERKSAMHETER
Under den tid som LUS hade en anställd ekonomiassistent fanns det inte tillräckligt
med arbetsuppgifter för att täcka upp för den heltidstjänst som LUS ansvarade för.
Man valde då att börja ”sälja” ekonomitjänster till närliggande verksamheter i behov
av just ekonomiadministration. Dessa verksamheter är Lunds doktorandkår, Stiftelsen
lunds studentkårs friluftsgård och Stiftelsen lunds studentkårs kreditkassa. Dessa
tjänster innebär att LUS hanterar löneköring för 17 anställda och arvoderade varje
månad och allt vad ett sådant ansvar innebär administrativt istället för 7
anställda/arvoderade. Det innebär även att LUS ansvara för fem bokslut istället för ett
bokslut om man inkluderar SSÖ.
Efter att LUS valt att säga upp ekonomiassistenten pga. Ekonomiska skäl har dessa
avtal bestått och innefattar just ekonomihantering och kontakt med både skatteverket,
pensionsbolag, bank, m.m. LUS presidium ansvarar för att allt detta sköts och man
har valt att genom LUS nya ekonomihanteringsföretag lösa stora delar av detta.
Dock innebär detta ansvar att LUS presidium spenderar ca 40 % av LUS presidiums
totala arbetstid med att hantera administration.
LUS bör inte ha mer än 20 % administration av sin verksamhet för att anses vara en
effektiv verksamhet anser presidiet. Därav vill presidiet lyfta inför styrelsen förslaget
att styrelsen beslutar att säga upp nämnda avtal med Lunds doktorandkår, Stiftelsen
lunds studentkårs friluftsgård och Stiftelsen Lunds studentkårs kreditkassa och
erbjuder verksamheterna en övergångsperiod med en god genomförd överlämning
och tid till att skapa rutiner. Avsikten är att nästkommande verksamhetsår inte ska
belastas av denna omfattande administration och istället arbeta med LUS politiska
uppdrag i större omfattning. Då dessa verksamheter ännu inte haft möjlighet att lyfta
detta i sina respektive styrelser så vill presidiet att beslutet formuleras på ett sådant sätt
att man ger dessa verksamheter möjlighet att ge sitt medtycke till denna förändring.
Att genomföra denna åtgärd innebär inte att LUS skulle vara mindre ansvarig som
huvudman i de två nämnda stiftelserna men att stiftelsernas styrelser kommer närmare
den administrativa verklighet deras verksamheter existerar för att tillhandahålla.
I dagsläget finns redan avtal mellan ekonomihanteringsföretaget och de tre nämnda
verksamheterna och verksamheterna är även medvetna om detta förslag.
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I tjänsten
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