Nyhedsbrev nr. 7/2015
Ensretning af reglerne for forrentning af pensionsindbetalinger
Unipension - herunder bl.a. MP Pension – har skrevet ud om ensretning af reglerne for forrentning af
pensionsindbetalinger fra og med 1. januar 2016.
De gør opmærksom på, at pensionsindbetalingerne skal være indbetalt senest den første bankdag i
måneden, ellers vil medarbejderne ikke få tilskrevet renter af beløbet.
Det vil sige, at pensionsindbetalingerne for februar måned 2016 skal være indbetalt senest 1. marts
2016.
SLS overfører til pensionskasserne den sidste bankdag i måneden, hvilket i ovenstående eksempel
betyder, at pengene overføres den 29. februar 2016. Der er derfor ingen problemer med rettidig
overførsel af pensionsindbetalinger.

Lønkontrol – udmelding fra Moderniseringsstyrelsen 2015
Konceptet
Moderniseringsstyrelsen udsendte i foråret information om nyt koncept for lønkontrol (Løninformation
nr. 8 af 8. april 2015) samt vejledningsmateriale http://www.modst.dk/Systemer/Statens-LoensystemSLS/Loenkontrol .
Lønsamarbejdet har gennemset materialet og været i dialog med Moderniseringsstyrelsen (herefter
MODST). MODST anbefaler, at man gør sig bekendt med konceptet og tager relevante dele i anvendelse.
Konceptet er ikke obligatorisk.
MODST har med konceptet ønsket at sætte fokus på lønkontrol fra start til slut i lønprocessen samt
støtte institutionerne i at undgå dobbeltkontrol. MODST har for at understøtte lønkontrollen udarbejdet
nyt uddata til supplement eller erstatning af eksisterende uddata. Der er ingen ændringer i systemer
(SLS, HR-løn) eller institutionens ansvar. Det er fortsat den enkelte skole, der har ansvar for
lønbevillingen.
Konceptet indebærer,
at der foreligger en lønkontrolproces fra start til slut af en hændelse (eksempelvis udbetaling af tillæg),
at der er fokus på kontrol tidligt i processen,
at der tages højde for forretningsmæssige forhold (skolernes administrative organisering),
at der foreligger en kontrolplan.
Konklusion
Lønsamarbejdet har fra starten haft fokus på lønkontrol, herunder kvaliteten af det materiale der ligger
til grund for lønudbetaling. Det er et område, vi til stadighed har fokus på og i samarbejde med jer
udvikler og optimerer.
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Lønsamarbejdet mener at have taget højde for de forskellige trin i processen i det detaljerede
ydelseskatalog. Lønsamarbejdet lægger til stadighed i hvert enkelt tilfælde vægt på, at dokumentation
og hjemmel er korrekte samt foretager kontrol før og efter lønkørsler.
Uddata
Lønsamarbejdet har gennemgået nyt uddata og sammenlignet med eksisterende og har besluttet at
afmelde uddata 998 og i stedet anvende Lønkontrolliste på medarbejder (LDV rapport), der vil ligge
sammen med øvrigt uddata i IMSoft.
Yderligere materiale
Ydelseskatalog og det af revisor udarbejdede dokument Forretningsgang og kontroller i Lønsamarbejdet
kan rekvireres hos jeres Lønkonsulent.

Fra Lønsamarbejdets kalender




Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 11. november 2015
Signe, Dorthe, Ann-Dorthe og Hanne på APVU-konference d. 2. og 3. november
Lønsamarbejdet lukker kl. 12:00 d. 18. november

