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løbende håndtering af lønadministration for foreningens ansatte.   

 

§ 1. Aftalen omfatter følgende grundelementer 

 Foreningen ansætter medarbejder(e), hvor alle relevante ansættelsesmæssige forhold er beskrevet i 
en ansættelseskontrakt. Forud for dette har foreningen sørget for at registrere sig som arbejdsgiver 
hos Erhvervsstyrelsen. 

 FIU forestår håndteringen af lønadministration for foreningens medarbejderne på baggrund af 
forholdene beskrevet i ansættelseskontrakten. 

 Foreningens oprettes som selvstændig kunde hos Dataløn/Bluegarden, som er det lønsystem FIU 
benytter. Ordningen vil betyde, at lønudbetalingerne hæves direkte fra foreningens bankkonto. 
Dette forudsætter at foreningen forinden har oprettet en overførselsservice-aftale med en relevant 
udbyder.  

 Omkostningerne ved oprettelse af foreningen som kunde hos Dataløn opkræves ligeledes direkte fra 
Dataløn/Bluegarden, og hæves direkte fra foreningens bankkonto. 

 Ved håndteringen af løn for timelønsansatte skal foreningen senest den 20. i måneden oplyse FIU 
om timetallet for perioden, hvor lønnen så udbetales senest den sidste bankdag i måneden. 

 FIU sikrer at der via Dataløn/Bluegarden sammen med lønudbetalingen til medarbejderen afregnes 
arbejdsmarkedsbidrag, skat og evt. pension, ferietillæg og feriepenge til relevante instanser, og 
informerer samtidig relevante myndigheder om medarbejderens løn- og ansættelsesforhold. 

 FIU fakturerer foreningen for administrationsgebyr for håndtering af alle udbetalinger til 
foreningens medarbejdere jf. § 2. 
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§ 2. For den månedlige håndtering af lønadministrationen betaler foreningen FIU et månedligt 
håndteringsgebyr (målt ud fra antallet af ansatte, som over et år får udbetalt løn under denne aftale), samt 
en pris pr lønseddel, der opgøres af antallet af lønudbetalinger pr. måned: 

 Gebyr ved 1-4 ansatte - 200 kr. 
 Gebyr ved 5-20 ansatte - 300 kr. 
 Gebyr ved 21-50 ansatte - 400 kr. 
 Gebyr ved over 50 ansatte - 600 kr. 

Dertil kommer gebyr på 20 kr. pr. lønseddel de enkelte måneder. 

For ansatte, der ikke skal have udbetalt løn hver måned, opkræver FIU ikke betaling for måneder med "nul-
udbetalinger". 

§ 3. FIU fakturerer månedligt foreningen for håndteringsgebyret jf. §2. Betalingsfristen for foreningen for 
denne faktura er 14 dage, hvilket skal overholdes. 

§ 4. Denne aftaler fratager på ingen måde foreningen fra det fulde ansvar som arbejdsgiver overfor den 
ansatte medarbejder 

§ 5. Aftalen er gældende fra den (dato), og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen 
af en måned, fra foreningens side dog med 3 ugers varsel, såfremt medarbejderen opsiges. Såfremt en af 
parterne ikke overholder sine forpligtelser, kan aftalen opsiges med øjeblikkelig virkning.  

§ 6. Nærværende aftale er udfærdiget i to ligelydende eksemplarer, hvor begge parter modtager et 
eksemplar.  

 

 

Frederiksberg, den (dato) 202x  ________________, den _____________ 

 

FIU, Frederiksberg Idræt   Forening 
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                Søren Burchall     


