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Løninformation nr. 8 af 20. april 2018
(LG 05/18, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 05/18, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 30. 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.
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1. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
Løndel 630 AUB-bidrag
Vi har indlagt ny værdi pr. 1. april 2018:
 kr. 2.647,96 pr. år
Vi har efterreguleret for de forudlønnede. På grund af den beskedne ændring af
bidragets størrelse er der ikke efterreguleret tilbage til 1. januar 2018 - det er
endvidere også kun en aconto beregning.
Løndel 3490 Godtgørelse, rengøring, kr. 7.757,00 (uændret)
Løndel 3492 Godtgørelse, elforbrug, kr. 3.301,00
Løndel 3494 Godtgørelse, varme, kr. 2.883,00
Løndel 3496 Godtgørelse, inventar, kr. 1.967,00
Løndel 3498 Godtgørelse, vedligeh., kr. 1.622,00
Løndel 3500 Godtgørelse, boligdel, kr. 17.074,00
I henhold til cirkulære af 4. april 2018 om Regulering af satser for
kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2018 (Modst.nr. 004-18), har vi indlagt nye
værdier pr. 1. april 2018 på ovennævnte løndele.
VIGTIGT

Vi

har efterreguleret løndelene pr. 1. april 2018.

Løndel 4263 Sektorforskningstillæg, pensg.
Løndelen er åbnet for PKAT 021.
Løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse
Løndel 5031 Feriegodtg., af merarbejde
Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse i henhold til overenskomstmæssige regler.
Løndel 6702 Pressevagt
Vi har åbnet løndelen for PKAT 086 og GRP 739.
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Løndel 8455 Boligopvarmning m.m.
I henhold til cirkulære af 4. april 2018 om Regulering af sats for boligopvarmning
pr. 1. april 2018 (Modst.nr. 003-18), har vi indlagt ny værdi pr. 1. april 2018:


kr. 169,00 pr. nettokvadratmeter
VIGTIGT

Vi

har efterreguleret løndelen pr. 1. april 2018.

2. OK 18 i lønsystemet

Afventer Ann-Lis

3. 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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