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Dansk Løn Service scorer
SIFs lønadministration
To vidt forskellige forretningsområder indebærer
vidt forskellige lønudbetalinger, der skal dribles i
mål. Silkeborg IF Invest A/S (SIF) beskæftiger sig
nemlig både med erhvervsudvikling og fodbold;
en sportslig sektor og administrativ, der begge er

Administrationen af både ejendomsdriften og
den sportslige sektor varetages af et solidt team
bestående af direktionen, økonomiafdelingen samt
salg og marketing. For denne del af virksomheden
erdertaleomalmindeligtfunktionærlønnedemedarbejdere.

meget omfattende at holde styr på lønmæssigt.
Derfor valgte SIF i 2010 at outsource lønadministrationen til Dansk Løn Service.

Fodbold, mål og Superliga. Det er, hvad de fleste
menneskerforbindermednavnetSIF.Menorganisationenbestårafmegetmereenddet.Faktiskerdrift
afejendommeetområde,somfyldermindstligeså
meget, som fodbolddelen, og SIF ejer 28.000 km2
erhvervslejemål på Papirfabrikken i Silkeborg, som
lejesudtilvirksomheder.Detbetyder,atSIFbreder
sigovertomegetforskelligeforretningsområder–to
hold,somhverisærspillervigtigerolleriorganisationen.Densportsligesektorbestårafspillere,trænere
ogsundhedsfaglige–kortsagtallederskaltil,forat
spillerne kan levere den bedste præstation til hver
kamp. Spillerne er provisionslønnede og ’belønnes’
derforefterderespræstationer.
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Forretningsområderne kræver, at der udbetales løn
efter forskellige overenskomster og aftaler. En temmeligomfattendeopgaveatsparkeimål,hvisman
spørger SIFs økonomidirektør, Claus Christensen.
Efterenårrækkemedegenlønbogholderbesluttede
SIFderfor,atressourcerneibogholderietkunnebrugesmereoptimalt.

”Vores lønmedarbejder gik på pension sidste år, og
hun havde i mange år ansvaret for hele det komplekselønområde.Detkanværesværtatfindenye
medarbejdere,somerheltskarpepåetsånuanceret
felt,hvisdetsomivorestilfældekunfylderenlilledel
afenarbejdsmåned.Derforvardetnærliggendeat
outsourcelønningsbogholderiet,såviistedetkunne
bruge krudtet på økonomidelen i organisationen”,
fortællerClausChristensen.

................................................................................................................................................................................................

Gode anbefalinger fra erhvervslivet
At valget netop faldt på Dansk Løn Service er ikke
nogettilfælde.SomfodboldklubharSIFetstorterhvervsnetværkogderigennemkontaktmedmange
virksomheder.DanskLønServicefikmangevarme
anbefalingermedpåvejen,ogeftergrundigresearch
ogovervejelserindgikSIFenaftalemedRieElstrøm,
direktør for Dansk Løn Service om at varetage lønbogholderiet.ClausChristensenergodttilfredsmed
den beslutning, for som han siger: ”Vi er meget
tilfredsemedDanskLønService.Produktogservice
er helt i top. Der er aldrig fejl, og de er helt opdateredepådesidstenyeregleromløn.Detgiveren
storgradafsikkerhedforvoresforretning,atvived,
tingene er i orden – at dataene kører og lønnen er
rigtig.Ogvierbestemtikkeblevetskuffet”,fastslår
han og understreger, at outsourcing af lønområdet
desuden har frigjort ressourcer til andre vigtige opgaverforSIF’søkonomifunktion.

”Derblevlagtenknivskarpplan,ogiløbetafetpar
månedervarvikørende.VikomfuldstændigsmertefritimålogdetkanjegkungiveDanskLønService
ærenfor,fordidelagdeengodimplementeringsplan.
Dervarrigtiggodtstyrpåtingenehelevejen”,siger
ClausChristensen.

OgsåMarieHansen,dertildagligarbejderiøkonomifunktionen hos SIF, er tilfreds med den måde, tingenekørerpå:”Jegskalstadigindsamleforskellige
oplysningerhvermånedtilDanskLønService,men
nårdetergjort,ordnerderesten.Viskulleikkekøbe
et bestemt it-system hos dem, for de sender dataenetiltjekhososienfil,somkanindlæsesivores
egetC5-økonomisystem.Sådeterbarerigtignemt”,
fortællerhunogunderstreger:”DanskLønServiceer
altidtilgængelige,nårviskalhavefatidem”.

DanSk Løn Service

Smertefri implementering
Økonomidirektøren var spændt, inden implementeringenafDanskLønServicesydelserblevsativærk.
Outsourcingenbegyndtemidtietindkomstår,såder
var en del oplysninger fra det gamle system, som
skullemedoveridetnye.Detkunnebliveenproblematiskproces,menSIFopleverdetsomensmertefriovergang.
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Landsdækkendelønservice-bureau.
DanskLønServiceadministrererløn,tid,projekter,
produktion/jobsogpersonale.
Kunderne er nationale og internationale produktions-ogprojektvirksomheder.
For flere informationer kontakt direktør Rie Elstrøm,
påtelefon86869383ellermailrie@dkls.dk.
Seiøvrigtwww.dkls.dk

