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Hej alla
Ni mottager detta mejl för att ni står som ägare av relativt stora “samlingsaktiviteter" på institutionen (inklusive
COMPUTE).
Det har igen kommit mycket fokus på myndighetskapital från universitetets sida. Det är sannolikt att
universitetsstyrelsen kommer att besluta på sitt möte i juni:
1) Myndighetskapital över 15% kommer att beskattas med 10% per år efter bokslutet 2018.
2) Gränsen dras ner till 10% i steg av 1% per år.
Naturvetenskapliga fakulteten kommer då sannolikt att besluta att denna gräns ska gälla för varje institution.
Vårt myndighetskapital ligger nu på 24% (16 miljoner kronor) och ska reduceras med 6 miljoner kronor om vi ska ner
på 15%.
Vi har identifierat samlingar av ungefär denna storlek och tycker att förbrukning av samlingar är ett bra sätt att
reducera myndighetskapital genom att finansiera forskning som bedrivs av samlingarnas ägare.
Jag vill gärna på institutionsstyrelsemötet 2017-06-14 presentera en samlat plan för hur samlingar kan förbrukas. Det
går bra att skicka kort beskrivning av plan för din samling på e-mail till mig senast några dagar innan styrelsemötet.
Kommenterar:
1) Eva koordinerar förbrukning av samlingarna. Hon kan svara på frågor om tillgängligt belopp och omkonteringer.
2) Man kan kolla i Kuben vilket belopp man har på sin samlingsaktivitet. Logga in i Kuben. Gå till Ekonomi, sedan
Projektuppföljning, sedan Projekt Standard. Välj kostnadställe (156101 astronomi, 156171 teoretisk fysik), sedan
aktivitet. Skriv här "AJO samling” med eget akronym.
3) Om beloppet inte verkar vara rätt, kolla med Eva och Mandana. Vissa samlingar, som t.x. Melvyns, håller Mandana
på att uppdatera.
4) Det går bra att kontera om egen lön, postdoktorer, doktorander eller liknande från externa bidrag. Då frigörs
pengarna på bidraget till andra kostnader och detta bygger inte upp myndighetskapital. Omkontering kan göras som
korrigering av tidigare månader också. Men vid omkontering ska man vara försiktig inte att frigöra medel på ett bidrag
som snart ska slutredovisas.
Hälsningar,
Anders

Leif Lönnblad: Utlyser postdoktortjänst
Melvyn Davies: Lön Alex Mustill 2017, sedan konteras ny postdoktor direkt av extra
finansiering från COMPUTE, eSSENCE och DATA
Sofia Feltzing: Lön Pieter Gruyters och Fan Liu
Anders Johansen: Lön till ny postdoktor
Mattias Ohlsson: Lön till doktorand (Björn Linse)
Carsten Peterson: Behåller externa samlingar till egen lön, samling på fakultetsmedel
används under 2017 och 2018
David Hobbs: Finansierar stor del av lön med bidrag från Rymdstyrelsen. Samling betalar
Daniel Mikkolas doktorandtjänst.
COMPUTE: Har lämnat in plan till fakulteten för förbrukning av medel
Torben Andersen och Arne Ardeberg: Institutionen använder samlingar på externa medel till
samfinansiering. TA och AA får bilaga till emeritusavtal om årlig budget till resor och
datorinköp

