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Løninformation nr. 24 af 18. dec. 2018
(LG 01/19, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 01/19, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 28. december 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.
LKO 2390 Værdi af fri kost og logi
Sats 0, årligt beløb, er ændret til kr. 40.575,00 pr. 1. januar 2019.
LKO 2682 Sygedagpenge
LKO 2689 Sygedagpenge, feriegivende
LKO 2690 Sygedagpenge, ej feriegivende
Pr. 1. januar 2019 udgør sygedagpengene kr. 4.355 pr. uge og 117,70 pr. time.
LKO 2721 1. - 2. ledighedsdag
LKO 2722 1. - 2. ledighedsdag
Godtgørelsen for 1. og 2. ledighedsdag udgør pr. 1. januar 2019 kr. 871 pr. dag.
Max. vedrørende Felt 2 er samtidig hævet til kr. 1.742,00.
LKO 5790 Stipendie
Stipendiet udgør pr. 1. januar 2019 kr. 6.166,00 pr. måned.
LKO 6700 Rådighedsvagt
Løndelen er åbnet for PKAT 136.
LKO 6927 Øvrig befordring, broafgift mv
Løndelen er åbnet for PKAT 091 og 791.
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2. Ændringer til eksisterende værdier

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier.
LKO 2180 Særskilt vederlag
LKO 2510 Særligt vederlag
LKO 2520 Særskilt vederlag
LKO 2805 Løntillæg
LKO 2806 Vederlag m.v.
LKO 2830 Diverse tillæg
LKO 2831 Diverse timeløn
LKO 4880 Undervisning m.v.
LKO 4890 Undervisning m.v.
LKO 5300 Vederlag, den særlige klageret
LKO 6531 Stævningsmænd
LKO 6915 Omvisning
LKO 6930 B-Indkomst
LKO 6931 Værgevederlag
LKO 6932 B-Indkomst uden AM-bidrag
LKO 6935 B-Indkomst
LKO 6937 B-Indkomst uden AM-bidrag
LKO 8020 Fravær mod betaling
Ny værdi pr. 1. januar 2019 for ukendt arbejdstid, kr. 187,09 for kvinder og kr.
207,17 for mænd.
LKO 4251 Hjemflytningstillæg
LKO 4351 Hjemflytningstillæg
Nye værdier pr. 1. januar 2019, kr. 80.830,00, kr. 107.990,00 og kr. 135.090,00.
Beløbene er forhøjet med 0,69%.
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3. Ikrafttrædelse af chefaftaler

I løninformation nr. 22 af 23. november 2018 har vi informeret om oprettelse af 6
nye PKAT på hhv. Uddannelses- og Forskningsministeriets område og på
Undervisningsområdet (PKAT 572-577).
Som bekendt indgik Finansministeriet forlig med Akademikerne og SKAF om to
nye chefaftale for selvejende uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og
Forskningsministeriets og Undervisningsministeriets område.
Det fremgår endvidere af OK18-forliget, at begge aftaler træder i kraft den 1.
januar 2019.
Det kan oplyses, at aftaleparterne endnu ikke har afsluttet aftaleredigeringen, og at
Finansministeriet derfor ikke forventer at udstede et cirkulære med de nye aftaler
inden den 1. januar 2019. Som en konsekvens heraf kan institutionerne ikke
begynde at administrere efter den nye aftale, herunder indgå aftaler med chefer
om overgang til det nye ansættelsesgrundlag, fra den 1. januar 2019. Der vil først
kunne administreres efter aftalen fra det tidspunkt, hvor Finansministeriet har
udstedt et cirkulære. I den forbindelse kan der indgås aftale om overgang til
aftalerne med tilbagevirkende kraft, hvis det er hensigtsmæssigt.
Vi har dermed besluttet at lukke for indrapportering af de nye PKAT, og når
aftalerne er endeligt på plads, bliver de åbnet for indrapportering igen. Indtil da
må institutionerne oprette cheferne på de PKAT, de har anvendt hidtil.
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4. Fravær

Til denne lønkørsel har vi oprettet 2 nye faste årsagskoder for nyuddannede
AC’ere og en for ferieretstype.
Fast årsagskode 560 Frihed til nyuddannede
Fast årsagskode 565 Frihed til nyuddannede ½ dag
Ferieretstype 50 Frihed til nyuddannede
Læs mere om regler for indrapportering i følgende Brugervejledninger Løn:
Ferie og fravær – HR Løn
Ferie og fravær - SLS

5. Opgradering til TLS 1.2

Den 19. december 2019 opgraderes til TLS 1.2 for SLS webservice, se også:
Opdateringer og nyheder.

6. Skatteindikator

Skatteindikator 1 og 2 kan indrapporteres i LG 02, 1. og 2. lønkørsel - og bevirker
at indkomst mv., som beregnes i disse kørsler, bliver tilbageført til sidste
indkomstår.
Bemærk: som udgangspunkt er udbetalingstidspunktet afgørende for hvilket år,
beskatning skal ske. Så det er KUN ved rettelse af fejl, du selv må indrapportere
skatteindikator.
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I LG 02, 1. og 2. lønkørsel, danner vi skatteindikator 1 automatisk på alle
personer, som er fratrådt i det gamle år, så evt. efterreguleringer bliver beskattet i
gammelt år – altså i fratrædelsesåret.
Du kan læse mere om skatteindikatorer, og om hvornår du skal indrapportere
disse i emnebeskrivelsen ”Periodisering af indkomst mv.”

7. Periodisering af nettoferiepenge ifm. løndel 5050

I LG 02, 1. og 2. lønkørsel opsummeres nettoferiepengene og tilhørende feriedage
til sidste optjeningsår, hvis lønnen/timerne indrapporteres med en dato før 1.
januar.
Dette gælder uanset om lønnen beskattes i indeværende år. Denne funktionalitet
er dog kun gældende i LG 02, 1. og 2. lønkørsel, hvorefter nettoferiepengene
opsummeres i indeværende optjeningsår, uanset indrapporteringsdato.

8. Finansårsafslutning

Den regnskabsmæssige supplementsperiode i lønsystemet, omfatter LG 01
(december måned – periode 12) og LG 02 (januar måned – periode 13).
Bemærk:
Løn mv. henføres ikke nødvendigvis til det samme skatte- og finansår.
EKSEMPEL: Overarbejde for december udbetales i januar måned – og bliver
beskattet i det nye år - men bliver bogført i gammelt finansår.
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9. 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
Advis RK8011
I LG 01/xx, 1. og 2. lønkørsel har vi dannet advis RK8011 med teksten:
”Der er markering for ”befordringsfradrag kan ikke beregnes”. Er dette også
gældende for det nye år? (Felt 11 markering – LKO 246) Felt 11- markering LKO 246 fortsætter hvis LKO 246 ikke sættes i afgang”.
Vi danner advis RK8011 hvert år i LG 01 på de personer, som er oprettet på en
dato forskellig fra den første i måneden i LG 01 – og for de personer, som har
løndel 0246.
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