Nyhedsbrev nr. 6/2015
Goddag og farvel
Stenhus Gymnasium & HF vil fremover løse lønadministrationsopgaven for Sorø Akademis Skole. Skolen
kan ikke optages formelt som partner i Lønsamarbejdet, men rent praktisk og økonomisk vil Sorø
Akademis Skole blive administreret som partner i Lønsamarbejdet.
Vi er glade for at kunne byde Sorø Akademis Skole velkommen. De er allerede på SLS, og der skulle
derfor ikke et større oprettelses-arbejde i gang.
Vi glæder os til samarbejdet!
Vi skal desværre i samme ombæring sige farvel til Nykøbing Katedralskole, som med virkning pr. 1.
januar 2016 har valgt at opsige samarbejdet med Lønsamarbejdet. Nykøbing Katedralskole har indgået
et samarbejde andetsteds, hvor deres økonomiopgaver kunne blive løst.
Vi vil i Lønsamarbejdet gerne sige tak for det gode samarbejde og god vind fremover.
Nyansattes sygdom
Hvis en nyansat medarbejder bliver syg inden for de første 8 uger af ansættelsen, har I mulighed for at
modtage sygedagpenge fra første dags sygdom. Det kræver dog, at medarbejderen har haft mindst 240
timers arbejde inden for de sidste 26 uger andetsteds.
Er dette opfyldt, skal I ikke betale de første 30 dage af sygdommen, som ved andre ansattes sygdom.
Husk derfor at give jeres lønkonsulent besked, hvis en af jeres nyansatte medarbejdere er/har været
syg, så sygdommen kan anmeldes til kommunen.
Nye ATP-satser i 2016
Fra og med 1. januar 2016 stiger ATP-bidraget. De årlige satser pr. fuldtidsansat pr. år stiger til:
A-bidrag:
C-bidrag:
D-bidrag:
E-bidrag:
F-bidrag:

3.408,00 kr.
2.241,60 kr.
1.896,00 kr.
2.630,40 kr.
3.019,20 kr.

Det fremgår af de enkelte overenskomster, hvilken sats, der skal bruges.
Hvis I vil vide mere, kan I se de nye satser på www.virk.dk/atp.
Fra Lønsamarbejdets kalender





Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 11. september 2015
Hanne på kursus d. 10. september 2015
Hanne på kursus d. 22. september 2015
Kontaktpersonmøde torsdag d. 24. september 2015

