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Konsekvenser av sparbeting för 2008
LuN:s besparingar innebär att en mötesdag har tagits bort samt att en heldag omvandlats till
halvdagsmöte. Denna inbesparing på 1,5 heldagar (möteskostnader motsvarande 2
heldagsersättningar) ger en inbesparing på 73000 kr, Grundutbildningsberedningen har minskat med ½
dag + ½ dag. Vilket ger en inbesparing på ersättning för 2 mötesdagar motsvarande 15000.
Forskningsberedningen sparar ersättning för ½ mötesdag motsvarande knappt 7000 kr. Det ger en
sammanlagd besparing på närmare 100.000 kr för minskad mötestid. Konsekvensen av detta är bland
annat att fler ärenden behandlas på varje sammanträde. Inbesparingar görs också på den
utvecklingsverksamhet som bedrivits i form av tillfälliga arbetsgrupper och mentorskap för studenter.
Skriftserien har en ansträngd budget (nu 13.000:- förut 40.000:- alltså kan endast ett nummer per år
publiceras). 661000=2007. På grund av ökade lönekostnader ökar Luns kostnader för nämnd och
arbetsgrupper med uppskattningsvis 30000.
För Lärarutbildningskansliet ger besparingarna konsekvenser vad gäller möjligheten att åka på aktuella
konferenser. Föregående år finansierades resor till möte med Globala skolan, NSHU:s
Bolognasamlingar mm. De möten som innevarande år prioriteras är konventets möten och möten för
utbildningsledare. Kansliets övriga kostnader är i mycket uppbundna av rena kontorskostnader som
kopieringskostnader, telefonkostnader, kontorsutrustning, datakostnader etc. till detta kommer
kostnader för personalhälsovård, läkemedelsersättning etc. Dessa kostnader kan bara i begränsad
omfattning minskas. Kopieringskostnader är en post som kommer att minskas. Vi överväger alltså att
avstå från att trycka upp dokumentsamlingen. Kursavgifter och korttidsinvesteringar (exemplevis
förbättrade arbetsplatser) minskas likaså. Kostnader för kanslimöten minskas till ett minimum och
konferenser för kansliets personal är redan sedan två år borttagna. Kansliet minskar på så sätt sin
budget för övriga kostnader med 30000. Den största inbesparingen för LuK:s del rör en minskning av
tjänsteunderlaget med 20 %. Konsekvensen av denna minskning blir att ansvaret för exempelvis Lp90
endast innefattar rutinärenden. Utbildningsplaner och andra revideringar måste alltid bekostas av
särskilda medel. En del av forskningsberedningens administrativa arbete kommer också att utföras av
Håkan Attius i samarbete med Björn Karlsson.
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