
LIVSVÆRK-Fonden er sat i verden for at hjælpe
udsatte børn, unge, voksne og familier

Vi varetager administrative opgaver 
indenfor økonomi og personale, 

så vores kunder kan dedikere tiden til 
socialfagligt arbejde og fokusere på kerneopgaven

Stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK



Specialer & ydelser

BUDGET

EJENDOMSADMINISTRATION

VAGTPLANSSYSTEM

LØN

PERSONALEJURA

ØKONOMI PERSONALE

REGNSKAB

Mimi Strange, direktør 
JanusCentret

“Det giver os en høj grad af tryghed at have 
fagligt dygtige folk til at hjælpe os med at styre 

løn, fakturering, budget og regnskab. 
Det er virkelig givet godt ud at få hjælp udefra. 

Så kan jeg bruge mit krudt på det, jeg er bedst til: 
det psykologfaglige, ledelse og faglig udvikling”

Vi varetager administrative opgaver
Vi er specialister i at løfte opgaver for institutioner, 
tilbud og organisationer, der arbejder indenfor 
socialområdet. I et samarbejde med os får I løst 
konkrete opgaver indenfor økonomi og personale, 
så I får frigivet tid og ressourcer i det daglige. 

VVi forstår de socialfaglige vilkår og præmisser, 
der præger jeres hverdag, og udover at varetage 
konkrete opgaver indtager vi rollen som tæt 
sparringspartner. 

Og ikke mindst er det en stor drivkraft for os at 
være med til at understøtte jeres mission indenfor 
socialområdet. Kvalitet i opgaverne

Vi arbejder tværfagligt og gør en dyd ud af at holde 
os opdaterede, så I får den bedst mulige løsning 
indenfor vores faglige specialer. 

I mange år har vi dedikeret os til at skabe de gode I mange år har vi dedikeret os til at skabe de gode 
processer og levere de ydelser, der gør en forskel i 
hverdagen for institutioner, tilbud og organisationer 
med et socialfagligt fokus.

Det betyder også, at vi leverer til priser, der altid er 
fornuftigt afstemt i forhold til området.

Dedikeret samarbejdspartner
Vi vægter højt at imødekomme vores kunder i en 
kompleks hverdag og værdsætter det gode sam-
arbejde. Vi tror på, at man står stærkere ved at 
skabe sammenhængskraft baseret på tillid og gode 
relationer. Derfor lytter vi, spørger ind og bruger tid 
på at finde ud af, hvor I har behov for hjælp og vej- på at finde ud af, hvor I har behov for hjælp og vej- 
ledning. Når hverdagen kører, giver vi tæt sparring 
og hurtig svar på spørgsmål.

Specialister i økonomi og personale



Regnskab
VVi sikrer en gennemsigtig og retvisende økonomi. 
Med indgående viden om vilkår og lovgivning på 
socialområdet varetager vi den løbende økonomi- 
styring og analyse samt dialogen med Socialtilsynet 
om budget, nøgletal og regnskab, og sikrer at dette 
lever op til gældende krav. 

•  Kreditorstyring
•  Debitorstyring (bl.a. belægningsanalyser)•  Debitorstyring (bl.a. belægningsanalyser)
•  Finansbogholderi
•  Tøj/lommepenge -og kostpengeanalyser
•  Måned/kvartals afslutning
•  Udarbejdelse af årsafslutning
•  Overlevering til revision
•  Skemaregnskab til kommunen og Socialtilsynet
•  Rapportering til kommunen, styrelser m.fl.     •  Rapportering til kommunen, styrelser m.fl.     

Løn
Vi varetager den løbende økonomistyring og sørger 
for at overholde lovmæssige deadlines, håndtere 
gældende overenskomster og behandle løndata.

• Oprettelse af medarbejdere i lønsystem
• Lønudbetaling og ajourføring af ansættelsesbrev
•• Kontrol af løn jævnfør overenskomster
• Indbetaling til pensionsordninger
• Indberetning af lønforhold til SKAT
• Afregning til ATP, SKAT, pension m.m.
• Lønsedler i e-boks

Personalejura
Vi vejleder i personalejuridisk lovgivning og 
varetager opgaver i forbindelse med ansættelser, 
medarbejderforhold, afskedigelser m.m.

•  Vejledning om overenskomster og lovgivning
•• Ansættelse af nye medarbejdere, herunder bl.a.       
 ansættelsesbreve samt tillæg 
•  Ændringer i forhold til f.eks. barsel, arbejdstid,        
 lønforhandling m.m.
•  Sparring og deltagelse ved tjenestelige og svære      
 samtaler, herunder f.eks. sygefraværssager 
•• Afskedigelsessager, herunder opsigelsesregler,       
 suspension og fritstilling
• Oprettelse af lokalaftaler, lokalpolitikker m.v. 

Vagtplanssystem
Vi tilbyder et skræddersyet vagtplanssystem, der 
kan tilpasses efter behov. Med et online vagtplans- 
system er det meget nemt at opdatere vagtplanen, 
automatisere processen og sikre korrekt udbetaling 
af løn og tillæg jf. overenskomster og løngruppe. 

•  •  Vagtplanen findes kun i én opdateret version
•  Online vagtplan giver overblik til vagtplanlægger  
 og medarbejder på både institutionsniveau og    
 medarbejderniveau
• Vagtplanlægger kan nemt registrere ændringer    
 De overføres direkte til lønsystemet, så dobbelt-   
 registreringer og tastefejl undgås 
•  Medarbejder kan nemt anmode om vagtbytte, •  Medarbejder kan nemt anmode om vagtbytte,    
 ferie, afspadsering m.m. via en app eller online  
• Nemt at lave statistikker med ressourcebehov

Læs mere
livsvaerk-fonden.org

Budget
Vi hjælper med at danne et overblik over årets 
forventede økonomiske udvikling ved bl.a. at varetage 
budgetudkast, budgetkontrol og budgetopfølgning. 

• Budgetudkast
• Budgetkontrol
•• Budget til kommunen og Socialtilsynet
• Budgetopfølgning
• Belægningsstyret budgetter
• Afdeling -og aktivitetsbudget
• Rapporter til bestyrelse

Ejendomsadministration
Vi hjælper med at sikre de bedste økonomiske 
forhold, overblik og en sund administration af 
ejendommen, der tager højde for den aktuelle 
situation og fremtidige udvikling.

•  Sparring og vejledning om leje/køb af ejendom 
  og sund ejendomsadministration
•  Gennemgang af lejekontrakt, opdateringer og     
 oplæg til forhandling om nye eller eksisterende    
 lejekontrakter
•  Budgetudarbejdelse, planlægning og opfølgning  
•  Udarbejdelse af 10-årig vedligeholdelsesplan i    
 samråd med rådgivende ingeniør
•  •  Vejledning om gældende lovgivning, krav og regler  

PERSONALEØKONOMI

Vi varetager og hjælper med 



Om LIVSVÆRK-Fonden

LIVSVÆRK-Fonden uddeler årligt en beskeden anerkendende hæderspris og en støttepris til enkeltpersoner 
eller organisationer, der yder en særlig indsats indenfor fondens formål.

Om fonden
Fonden blev stiftet som KFBU-Fonden i juli 2000 og 
er i dag kendt under binavnet LIVSVÆRK-Fonden. 
Fonden er stiftet af Landsforeningen LIVSVÆRK, 
der arbejder for at skabe bedre vilkår for udsatte 
børn, unge, voksne og familier. 

Det er dette ophaDet er dette ophav, der gør, at vi arbejder målrettet 
med ydelser til institutioner, tilbud og organisationer 
indenfor socialområdet i Danmark.

Hver dag er vi drevet af at bruge vores ekspertise 
og viden til at gøre en forskel.

Menneskesyn & værdier
Vores sociale engagement og arbejde udspringer 
fra et folkekirkeligt menneskesyn.

Det kommer til udtryk ved, at vi dedikerer os til Det kommer til udtryk ved, at vi dedikerer os til 
formål, der hjælper mennesker i nød, og vi møder 
det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket 
først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte 
menneskes særlige egenskaber og unikke mulig- 
heder og er overbeviste om, at vi har en personlig 
forpligtelse for vores medmennesker uanset deres 
baggrund og livssituation.baggrund og livssituation.

Viden & faglig sparring
Vi er stolte af vores solide erfaring indenfor social- 
området og viden om de socialfaglige vilkår og 
præmisser. I fonden gør vi en dyd ud af at holde os 
opdaterede indenfor vores specialer og nyeste 
lovgivning, krav og tendenser.

I det daglige sidder fondens medarbejdere under I det daglige sidder fondens medarbejdere under 
samme tag som Landsforeningen LIVSVÆRK. 
Vidensdeling og faglig sparring på tværs er en 
naturlig del af hverdagen, hvor nye perspektiver, 
viden og erfaring deles til gavn for både os, 
LIVSVÆRK – og naturligvis vores kunder.

Kontakt os for opstartsmøde
Har I spørgsmål eller ønsker at aftale et møde, er 
I velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder altid et 
opstartsmøde for at kortlægge jeres behov og 
muligheder og finde ud af, hvordan vi bedst muligt 
kan hjælpe jer i et samarbejde.

+45 38 88 36 36 eller info@livsvaerkfonden.dk+45 38 88 36 36 eller info@livsvaerkfonden.dk

Dronningensvej 4, 2. sal
2000 Frederiksberg
livsvaerk-fonden.org

Anne Marie Helger og LIVSVÆRK-Fondens direktør Ebbe W. Lorenzen var værter ved prisuddelingen i 2018.

LIVSVÆRK-Fondens årlige prisuddeling


