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1/ Henvendelser den 28. februar til og med 2. marts 2017
Den 28. februar og 1. og 2. marts 2017 er løncentermedarbejderne i Roskilde, Ribe og Haderslev til stifternes
årsmøde i Viborg.
Hvis der er akut brug for hjælp bedes der sendt en mail til det løncenter man tilhører, med oplysninger om:
navn og telefonnummer, en beskrivelse af problemet, hvilket stift man hører under samt arbejdsgivernummer
og evt. lønnummer.
Mail adresserne er:

slmros@km.dk (Helsingør, København og Roskilde stifter)
slmhad@km.dk (Aarhus, Viborg og Haderslev stifter)
slmrib@km.dk (Aalborg, Fyens, Lolland-Falster og Ribe stifter)

Hver dag i tidsrummet mellem kl. 10 og kl. 12 læser og bevarer vi de mails som er absolut akutte.

2/ Ændring af indberetningsfristen i juli og oktober 2017
Løncenteret vil i forbindelse med lønafviklingen for de 2 måneder, henlede opmærksomheden på den
ændrede indberetningsfrist.
Indberetningsfristen ændres til
10. juli 2017
10. oktober 2017
15. februar 2017

3/ Indlæsning af stamdata
Løncenteret har konstateret, at flere lønansvarlige ikke indlæser de stamdata som er tilgængelige på Den
digitale arbejdsplads den 1. i hver måned.
Det kan medføre et forkert datagrundlag med efterfølgende forkert lønbehandling.
Uanset om andre samarbejdsparter mener, at det ikke er nødvendigt, at indlæse stamdata hver måned, må det
præciseres, at de seneste stamdata skal indlæses før kommende lønindberetning påbegyndes.

4/ Manglende afregninger efter lønkørslen
Løncenteret har konstateret, at flere arbejdsgivere ikke har fået udarbejdet en ny OS2aftale og OSN aftale, i
forbindelse med at enten CVR nr., eller bankoplysningerne er blevet ændret.
Det medfører, at løn, pension, skat m.m. ikke bliver overført automatisk, men skal ske ved en manuel
behandling.
I de tilfælde hvor situationen optræder, er det vigtigt, at være opmærksom på de afregninger som ligger ud i
fremtiden, da disse heller ikke vil blive afregnet automatisk.
Opmærksomheden skal derfor rettes mod de fremtidige afregninger, som ligeledes skal afregnes manuelt.
Typisk er der tale om ATP og feriepenge til feriekonto. I tvivl spørgsmål anbefales det at kontakte
løncenteret.
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