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Kære Birthe Skaarup
Tak for din henvendelse af 16. marts 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”På
På baggrund af en henvendelse fra SOSU-assistenterne/hjemmehjælSOSU
perne på Amager spørger du om følgende:
1) Hvor mange SOSU-assistenter/hjemmehjælpere
SOSU
i Københavns
Kommune har problemer med at hente deres lønsedler i ee
Boks?
2) Vil det være muligt, at de SOSU-assistenter/hjemmehjælpere,
SOSU
som ikke ønsker at bruge e-Boks,
e
kan hente deres lønsedler på
deres pågældende kontor/lønkontor
kontor/lønk
i stedet for i e-Boks?
3) Vil det være muligt, at de SOSU-assistenter/hjemmehjælpere,
SOSU
som ikke ønsker at bruge e-Boks,
e
(evt. et år forud) selv kan
betale for at få tilsendt deres lønseddel med posten frem for, at
de får den i e-Boks?
Boks?”
Socialforvaltningens svar
Ad 1.
I Socialforvaltningen er det ca. 20% svarende til ca. 100 ansatte
SOSU-assistenter/hjemmehjælpere,
assistenter/hjemmehjælpere, der i dag har valgt at få deres
lønseddel med posten. Fra den 1. april overgår alle til at få lønsedler i
e-Boks. Det er svært at afgøre,
afgøre om de SOSU-assistenter/hjemmehjælpere, der i dag har fravalgt
fravalg at få lønsedler i e-Boks,
fremadrettet vil have problemer med at hente deres lønsedler i e-Boks.
Forvaltningen kan dog ikke udelukke, at dette vil være tilfældet.
Ad 2.
Alle ansatte i Socialforvaltningen,
valtningen, der har problemer med at hente
deres lønsedler i e-Boks
Boks kan henvende sig til deres lønløn og
personalemedarbejdere/lønkontor og få hjælp til at hente deres
lønsedler.
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Ad 3.
Det vil ikke være muligt, at få tilsendt lønsedler automatisk med
posten. Det skyldes, at Borgerrepræsentationen med vedtagelse af
budget 2012 har besluttet, at alle medarbejdere i Københavns
Kommune kun får adgang til digitale lønsedler. Overgangen til
digitale lønsedler er en del af Københavns Kommunes strategi om, at
kommunikationen med borgere, virksomheder og medarbejdere i så
høj grad, det er muligt, skal foregå digitalt.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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