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Løninformation nr. 15 af 8. august 2018
(LG 09/18, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 09/18, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 14. august 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 3950, gruppeliv
I forbindelse med regulering af gruppelivspræmien for timelønnede, blev der for
PKAT 695 og 696 LF 2 (bagudløn) ikke taget højde for den beregnede
gruppelivspræmie i perioden 1. april til 30. juni 2018.
For PKAT 695 og 696 LF 3 (timeløn) samt for øvrige timelønnede, er der
efterreguleret korrekt.
Vi foretager en rettelse til LG 09/18, 2. lønkørsel, hvor de berørte lønmodtagere
får tilbageført kr. 108,35 for de måneder, der er beregnet.

Vigtigt

Vi

Foretager rettelsen på løndel 3952.

Løndel 6533 Tolkning, høj takst
Løndel 6534 Tolkning, lav takst
Løndel 6535 Tolkning, øvrig
Løndel 6538 Transporttid
Vi har indlagt nye værdier pr. 1. juli 2018, og har efterreguleret ovennævnte
løndele.
Løndel 6536 Døvetolkning
Vi har indlagt nye værdier for sats 1-3 pr. 1. april 2018. Beløbene udgør herefter
hhv.
 kr. 778,00
 kr. 1.008,00 og
 kr. 1.108,00.
Vi har ikke foretaget efterregulering, da løndelen ikke har været anvendt i
perioden fra 1. april og til nu.
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Løndel 7024 Pensionsbidrag, 18%
Løndel 7052 Pensionsbidrag
Hidtil er disse løndele dannet automatisk for PKAT 206 med kreditorkode 1024.
Da der nu er problemer med, at der kun dannes negativt pensionsbidrag, som ikke
kan modregnes i positive beløb, har vi besluttet ikke at danne løndelene
automatisk ved nyansættelser.

Vigtigt

I

Skal selv indrapportere løndelene med den
korrekte kreditorkode i intervallet 1180-1190.

Vi danner et advis OT0745 med teksten:
”Pensionsbidrag, 18 pct (LKO 7024 eller 7052) skal indrapporteres med kreditorkode 1182
-> 1190”.

2. 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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