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Løninformation nr. 17 af 10. sept. 2018
(LG 10/18, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 10/18, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 14. september 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. Procentregulering pr. 1. oktober 2018

Til denne lønkørsel har vi indlagt ny statslig procentregulering pr. 1. oktober 2018.


7,4972%.

2. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
Løndel 2105 Statspension
Vi har indlagt ny procentregulering i SLS pr. 1. oktober 2018,
 42,2239%
Løndel 2230 Udetillæg
Løndelen er åbnet for GRP 098.
Løndel 6499 Overarbejdsbetaling
Løndel 6764 Tilkaldshonorar
Vi har omlagt årslønnen for skalatrin 35 til årligt grundbeløb pr. 1. oktober 2018,
således at beløbene ikke skal omlægges ved ny procentregulering.

3. HR-Løn

Vi har indlagt følgende ændring i HR-Løn.
Ved oprettelse af ansættelsesforhold har vi tilrettet følgende Ansættelsestyper i
HR-løn, så man fremover skal indrapportere stillingskode, hvor STIKO'en
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tidligere var fast opsat med værdien 1 - ændringen gælder dog ikke for
engangsregistrene PKAT 780 og 791.




Honorar (A-indkomst pkat 80/780)
Bestyrelses/Udvalgshon. (pkat 81)
Fremmede tjenesteyd. (pkat 91/791)

4. SLS og HR-Løn lukker d. 27. september kl. 14

Torsdag d. 27. september 2018, lukkes SLS og HR-Løn kl. 14.00, da der skal
indkøres en ny version.
SLS og HR-Løn forventes åbnet igen fredag d. 28. september 2018, kl. 8.00.
Nærmere om ændringer man som bruger vil opleve i forlængelse af indkøringen,
følger snarest.

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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