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Momskompensationsvejledning opdateret med et afsnit om omvendt
betalingspligt
Undervisningsministeriet har opdateret deres Vejledning til
momskompensation med et afsnit om omvendt betalingspligt. Vejledningen
kan findes på følgende link: http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-tilinstitutioner/Momskompensation
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014
Den nye reform ændrer bl.a. på, hvor længe man som sygemeldt kan få
sygedagpenge fra kommunen. Tidligere standsede kommunen som
udgangspunkt udbetalingen efter 52 uger, men efter de nye regler standses
udbetalingen efter 22 uger. Sygemeldte, som har modtaget sygedagpenge i
mindre end 22 uger den 1. juli 2014, er omfattet af de nye regler.
I linket nedenfor er der detaljerede regler om reformen:
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Ydelser/Sygedagpenge.aspx
Hvis perioden med sygedagpenge ikke forlænges, overgår den sygemeldte til
et såkaldt jobafklaringsforløb. Hvis man som arbejdsgiver udbetaler løn under
jobafklaringsforløbet, kan der søges om refusion for det antal timer, der
udbetales løn for. Anmodning om refusion af ressourceforløbsydelsen foregår
ikke via NemRefusion, men via den papirblanket, som Kommunernes
Landsforening (KL) har udarbejdet. Blanketten hedder dp 202H Anmodning
om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb).
Se mere om NemRefusion her:
http://www.nemrefusion.dk/arbejdsgiver/arbejdsgiver/nyheder.aspx?id=4844
Se dp 202H her:
http://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/dp202h.pdf
Den 5. januar 2015 indføres den anden del af reformen, som vi vil informere
nærmere om her i nyhedsbrevet.
Kontakt: Marianne Larsen
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Kursus i Effektiv økonomistyring
Man kan stadig nå at tilmelde sig efterårets kursus i Effektiv økonomistyring.
Der vil være fokus på det lovgivningsmæssige grundlag og på, hvordan
gymnasiet kan håndtere konkrete opgaver i praksis. Der ses på, hvordan
gymnasierne generelt anvender sine ressourcer og gives et bud på, hvilke
udgifter og investeringer, det kan betale sig at anvende ressourcer på.
Kurset finder sted den 12. – 13. november 2014 på Comwell Grand Park,
Korsør.
Tilmeldingsfrist den 30. september 2014. Læs mere i kursuskataloget:
http://www.rektorforeningen.dk/Efteruddannelse1.asp
Tilmelding via Comwells hjemmeside: http://www.comwell.dk/tilmelding
Kontakt: Kirstine Kjemtrup eller Karina Vittarp Gøling
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

