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Løninformation nr. 7 af 9. april 2018
(LG 05/18, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 05/18, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 16. april 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.

Til denne lønkørsel er der følgende informationer:
Løninformation om lønkørsel for LG 05/18, 1. lønkørsel. ........................................ 1
1. Ændringer til eksisterende løndele.............................................................................. 2
2. OK18 i lønsystemet ...................................................................................................... 2
3. SLS og Java .................................................................................................................... 3
4. Advis ............................................................................................................................... 3
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1. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
Løndel 5420 Vederlag, midlertidig tjeneste
Løndel 5422 Vederlag, midlertidig tjeneste
Løndel 5424 Funktionsvederl. dellønsberegn
Løndel 5426 Funktionsvederl. dellønsberegn
Vi har rettet, så ovennævnte løndele alle fremover vil stå på lønsedlen med teksten
”Funktionsvederlag, ikke-pensg.”
Løndel 5421 Pensg. funktionsvederlag
Løndel 5423 Pensg. funkt.vederlag, pct.reg
Løndel 5425 Pensg. funk.till. dellønsbereg
Løndel 5427 Pensg. funkt.vederlag, pct.reg
Vi har rettet, så ovennævnte løndele alle fremover vil stå på lønsedlen med teksten
”Funktionsvederlag, pensg.”
Løndel 6540 Km-godtgørelse - B-indkomst
Vi har åbnet løndelen for PKAT 091.

2. OK18 i lønsystemet

Orientering og information om OK18 i lønsystemet
Du finder information om OK18 i lønsystemet flere steder på
Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:
 Nyheder
Seneste nyhed om OK18 i lønsystemet er udsendt fredag d. 6. april 2018
 Driftstatus
Seneste status er givet torsdag d. 5. april 2018
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 Løninformationer
Seneste information er udsendt d. 22. marts 2018. Løninformationer
knyttet til OK18 i lønsystemet, ligger øverst på siden med
Løninformationer.

3. SLS og Java

SLS virker ikke, hvis du ad omveje henter Java 9 eller 10 og samtidigt fjerner Java
8.
SLS mindstekravet til Java er version 8.0.66 (den aktuelle version er 8.0.161).
Vi arbejder på, at den nødvendige Java bliver indbygget i SLS.
Derved ophører kravet om, at Java skal være installeret hos brugeren i forvejen,
for at man kan anvende SLS-klienten.

4. Advis

Advis RK7901 dannes fremover ikke for lønform 3.
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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