Nyhedsbrev nr. 6/2013
Digital postkasse
Lønsamarbejdet har i forbindelse med den tvungne digitale postkasse rettet henvendelse til
Erhvervsstyrelsen, da vi ville vide, om der skulle oprettes postkasse til det administrative se.nr.
Svaret fra Erhvervsstyrelsen var, at det skulle der IKKE.
I kan læse om Digital Post her www.virk.dk/postkasse
Og der er mulighed for at ringe på tlf.: 70 80 86 86 mandag-fredag ml. kl. 9-18.
Nye regler i barselslovgivningen
Forældre har nu ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger som eksempelvis nedsat tid,
hjemmearbejdsplads, mulighed for at møde senere/gå tidligere. Anmodningen skal fremsættes skriftligt,
og arbejdsgiveren har pligt til at svare inden for rimelig tid – hvilket vil sige indenfor ca. 2-3 uger.
Arbejdsgiveren har ikke pligt til at tilbyde fleksible arbejdsordninger, men skal have en saglig
begrundelse for ikke at imødekomme den.
Fleksjobrefusion
Statens Administration udsender fremover E-fakturaer. Det har givet nogen forvirring, da bidraget
normalt blot modregnes, når Lønsamarbejdet indberetter refusionerne til fleksfonden.
Hvis I betaler opkrævningen med det samme - eller inden vi indberetter refusionerne - vil I få hele
refusionen udbetalt.
Hvis I ikke betaler fakturaen inden refusionerne indberettes, vil bidraget blive modregnet i
refusionsanmodningen – ganske som det plejer, og der vil blive en difference, enten til jer eller til
fleksjobordningen.
I skal så indbetale differencen til det kontonr., der er nævnt nederst i anmodningen (som I modtager
kopi af fra jeres lønkonsulent) og afvise E-fakturaen.
Om firewalls og SLS
Moderniseringsstyrelsen har indgået ny kontrakt vedrørende fremtidig drift og vedligeholdelse af SLS,
Statens Løn System. Som følge af den nye kontrakt vil SLS' infrastruktur blive fornyet og moderniseret.
Den første implementeringsaktivitet i tilknytning til den nye kontrakt, er at få åbnet for firewalls hos CSC
og i institutionens netværk. I har alle modtaget brevet om dette, men Moderniseringsstyrelsen mangler
fortsat en række tilbagemeldinger om de IP-adresser, der er helt nødvendige at få oplyst.
Hvis ikke man har fået åbnet firewalls i rette tid inden overgangen, vil man ikke kunne anvende SLS.
Vi skal derfor opfordre til, at I, der endnu ikke har gjort noget i forhold til dette, får fulgt op på sagen, og
får indsendt de nødvendige oplysninger til Moderniseringsstyrelsen så hurtigt som muligt.

Nyhedsbrev nr. 6/2013
(Om firewalls og SLS – fortsat)

En teknisk forudsætning for at anvende SLS efter overgangen til den nye infrastruktur er, at man har
installeret programmet Java, version 1.7.
Mange har sikkert allerede dette program installeret, og så skal man ikke foretage sig noget i denne
sammenhæng.
Hvis I ikke har Java 1.7, kan I sagtens installere programmet nu, og altså før I overgår. Det væsentlige er,
at I installerer programmet hurtigst muligt, så I ikke pludselig oplever, at I ikke har adgang til SLS.
Hvis I oplever problemer med installationen, skal I henvende jer til jeres IT-afdeling.
Fra Lønsamarbejdets kalender




Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er 12. november 2013.
Signe og Mette er på ØS LDV-kursus d. 29. oktober 2013.
Tammie, Signe og Hanne er til Netværksdag d. 13. november 2013.

