2019-01-21
Styrelsen

Lunds universitets studentkårer
Alexander Nymark
Vice ordförande

LUS administration och lönehantering
Löneadministration av LUS arvoderade och anställda har länge diskuterats ska
läggas under vår administratör, men har nu diskuterats mer med
administratören. Styrelsen måste nu ta ett långsiktigt beslut.
Huvuduppgifterna i löneadministrationen, enligt vår egen Jacob Karlsson, är
att en gång i månaden:
- Räkna ut vad lönerna ska vara. Konstanta för arvoderade (5), flexibla
för anställda (2). Kan göras med excel-mall, i alla fall för de arvoderade.
- Specificera hur mycket som blir arbetsgivaravgifter till skatteverket –
kan också göras enligt excel.
- Logga in på verket, rapportera. Fullmakt krävs för detta, som kan
flyttas från Adderat till administratör.
- Bokföring tillkommer också.
Kompetensen för att göra detta finns bland studentorganisationerna, men är då
för arvoderade. Finns saker som komplicerar detta för de anställda, som
semesteravgifter, sjukdomsdagar, etc.
Sedan bör vi också ta kostnads- samt tidsfrågan i åtanke. Kostnadsfrågan är att
lönen kan komma att höjas då administratören tar på sig mer uppgifter, och att
de reducerade kostnaderna för Adderat inte skulle balansera ut detta.
Tidsfrågan rör vad som ska flyttas i administratörstjänsten med ökade
uppgifter, samt vem som ska avgöra detta.
Citerar vad som står i vår budget:
"Tjänsten har delvis lagts in-house och internfaktureras en gång per budgetår.
Se RS04, not 2 för beräkning.
Löneadministration & bokslut ligger hos Adderat, men föreslås att fasas inhouse under 18/19. Adderat har bistått med rådgivning, och tjänsten är inte
redo att fasas ut än. Konto för redovisningstjänst behöver följas upp och
utvärderas. Medel från 5800 och 6071 har flyttats hit.
Redovisning/bokföring av administratören: 15493
Rådgivning Adderat: 7742
Summa: 23 235 kr.”
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Dokument från året då administratören anställdes finns här:
https://drive.google.com/drive/folders/0Byyymu7cRPUczZaQm9Ea2puU1E?fbclid=IwAR2GPGTZUF9mQ_AjPKkiEwHPJNdPbEjkKSiw1-2_cjK9wh3eXTjoxqJBLk
Oavsett vad styrelsen beslutar, föreslås att detta görs som ett mer långsiktigt
och strategiskt beslut, för att denna fråga inte ska behöva hanteras nästa år
igen. Förslag:
-

Göra om administratörstjänsten för att inte inkludera lönehantering,
och stryka detta från administratörens kontrakt.
Testa att lägga över tjänsten på administratören, och förbereda
lathundar, dokument, och annat stöd som kan behövas för detta.

I tjänsten,
Alexander Nymark
Vice ordförande
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