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Dnr LS 2011/378

Rektor

Avskaffande av utbildningsbidrag
Bakgrund
För att skapa tryggare och bättre anställnings- och arbetsvillkor för doktorander ska
utbildningsbidrag upphöra och avvecklas. Detta innebär dock inte att alla
doktorander kommer att få doktorandanställning utan stipendier finansierade av
externa medel kommer att kvarstå.
Universitetsstyrelsen har den 15 april 2011 gett rektor i uppdrag att att utreda och
besluta om snarast lämpliga tidpunkt varefter inga nya utbildningsbidrag ska
inrättas samt utreda och besluta om snarast lämpliga tidpunkt när befintliga
utbildningsbidrag ska vara avvecklade.
Konsekvenser av övergång till anställning från den 1 januari 2013
Den 12 april hade 246 personer utbildningsbidrag. Varje termin antas omkring 50
personer till forskarutbildning på utbildningsbidrag vilket skulle innebära att cirka
ytterligare 50 antas i år och 100 under 2012. Om ingen doktorand får finansieras
via utbildningsbidrag från 1 januari 2013 påverkas i snitt 100 doktorander per år
samt de doktorander som antas under 2012.
Finansieringen ökar med cirka 250 000 per doktorand och år – räknat på en
kostnadsökning per månad om minst 20 000.
Stöd vid föräldraledighet och sjukdom
Vid övergång till anställning kommer ersättning vid sjukdom och föräldraledighet
att följa det regelverk som normalt gäller. Det innebär att den
sjukpenninggrundande inkomsten i många fall kommer att vara låg.

MBL enligt § 11 har skett den 7 juni 2011.
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Beslut
Lunds universitet beslutar att utbildningsbidrag inte längre får utgå efter den 31
december 2012. Den som har utbildningsbidrag ska anställas som doktorand senast
den 1 januari 2013.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av
planeringschef Susanne Wallmark i närvaro av förvaltningschef Marianne Granfelt.
I den slutliga handläggningen har arbetsrättsjurist Kristine Widlund deltagit.
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