Side 1 af 4

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2018
(LG 04/18, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 04/18, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 14. marts 2018.
Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og
lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at
informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte
lønkørsler.
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Løninformation om lønkørsel for LG 04/18, 1. lønkørsel. ........................................ 1
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4. Aut. Indlæggelse af afholdt ferie (hændelser) i Ferie/Fravær ................................. 3
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1. Nyt cirkulære

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser
(Modst. nr. 002-18).
Der er kommet nye satser på hoteldisposition pr. 15. februar 2018.

2. Nye løndele

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel.
Løndel 6810 Rådighed/tilkald.
Jf. aftale mellem Yngre læger og Københavns Universitet om rådighedsvagt.
Løndelen beregner en alm. timeløn (pensionsgivende) – og anvendes til
honorering af rådighed i vagt/tilkald under vagt.

3. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
Jf. aftale mellem Yngre læger og Københavns Universitet om rådighedsvagt har vi
ændret følgende 3 løndele.
Løndel 2175 Rådighedstillæg pensionsg.
Nye satser er oprettet. Niveau 31/3-12.
 Sats 16, kr. 68.200,00 (§4 - a)
 Sats 17, kr. 90.800,00 (§4 - b)
 Sats 18, kr. 113.800,00 (§4 - c)
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Løndel 3376 Ulempetillæg
Nye satser er oprettet. Niveau 31/3-12
 Sats 55, kr. 115,00 pr. time
 Sats 56, kr. 190,00 pr. time
Løndel 6736 Vagttillæg/tilkald
Ny sats oprettet
 Sats 7, kr. 1.790,00 pr. vagt (niveau 31/3-12)

Løndel 5540 Godtgørelse for delt tjeneste
Vi har lukket sats 0 og 1 for indrapportering pr. 1/2-2018 for PKAT 266
Køkkenpersonale, da de er omfattet af Cirkulære om natpenge mv. for
tjenestemænd i staten.
Løndel 7017 Arbejdsgivers bidrag af tillæg
Vi har tilrettet løndelen, så den regner korrekt pension ift. løndel 5423
Pensionsgivende funkt.vederl., procentreg. og dellønsberegning - og løndel 8010
Lønfradrag, Funktion i højere stilling.

4. Aut. Indlæggelse af afholdt ferie (hændelser) i Ferie/Fravær

Det er muligt at få dannet hændelser maskinelt - fx ifm. afholdelse af ferie. For at
vi kan danne hændelserne for jer, skal vi have nedenstående oplysninger – indsat i
et regneark:





CPR-nr
Løbenummer
Fast årsagskode
Fra dato og Til og med dato.

Det er også muligt at få dannet hændelser maskinelt på en given PKAT/KL –
dvs. uden at oplyse CPR-nr. og løbenummer. Hvis I ønsker dette, skal I oplyse:



PKAT, evt. KL
Fast årsagskode
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Fra dato og Til og med dato.

Prisen for opgaven udgør 3 timer a kr. 1.200 plus moms første gang I indsender
jeres bestilling.
Ved bestilling efterfølgende år udgør prisen kun 1 time.

Vigtigt: Vi skal altså modtage ny bestilling (regneark) fra jer hvert år.

5. Advis

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på
to måder:
Uddata 721 – kontrollog
Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal sagsbehandle
eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og advis, der er modtaget
fra NemKonto eller SKAT.
Fejl og advis modulet i SLS
Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra NemKonto
eller fra SKAT – inkl. fejl og advis som skal behandles i Moderniseringsstyrelsen
(disse skal institutionen ikke behandle).
Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i vejledningen
Fejl og advis
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