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Indhold:
1/ Indberetning af afholdt ferie
2/ Medarbejder med fleksjob
3/ Indberetning af ferie for timelønnede
4/ Efterregulering af løn, rettelse af forkert løn og negative lønsedler

1/ Indberetning af afholdt ferie
I forbindelse med lønbehandlingen i oktober måned slettes ikke afholdte feriedage fra optjeningsåret 2015.
Opmærksomheden henledes derfor på, at hvis feriedagene er afholdt men endnu ikke indberettet, skal de
indberettes senest med lønindberetningen for oktober dvs. senest den 10. oktober 2017.

2/ Medarbejdere med fleksjob
I forbindelse med overgangen til det nye lønsystem, er det vigtigt, at vi ved hvilke medarbejdere, der er ansat
i et fleksjob. I det nuværende lønsystem er det ikke altid muligt, at skelne de medarbejdere som har et
fleksjob fra de øvrige medarbejdere.
Vi vil derfor bede om, hvis I har en eller flere fleksjobbere ansat, at give besked om dette via mail, til jeres
respektive løncenterafdeling:
Roskilde:
Ribe:
Haderslev:

SLMROS@KM.DK
SLMRIB@KM.DK
SLMHAD@KM.DK

I mailen vil vi bede jer oplyse, arbejdsgivernummer, medarbejdernummer, hvilket stift I hører til, samt om
fleksjobbet er efter de gamle eller nye regler. Hvis I er i tvivl om det sidste, vil vi bede jer oplyse den dato
vedkommende blev ansat i fleksjob. Desuden bedes I medsende den indgåede aftale.

3/ Indberetning af ferie for timelønnede
BEMÆRK.
Der er kommet en ny vejledning for indberetning af ferie for timelønnede medarbejdere. Den kan findes på
DAP. Årsagen er at fraværskode 204 ikke fungerer korrekt. Bl.a. er der ikke beregnet ATP-bidrag af
ferietimerne dette korrigeres ved at bruge lønart 8406 ”ATP korrektion A-sats”. Antal timer i felt 200
korrigeres i E-indkomst på SKATs hjemmeside. Det er desværre ikke muligt at få korrigeret antal
medhjælpstimer i bundfeltet på lønsedlen.
Fremover skal fraværskode 203 anvendes sammen med lønart 8385:

Ferien indberettes på fraværskode 203 ”Ferietimer med løn”
Der angives perioden til og fra og i varighed angives de antal timer som vedkommende ville have arbejdet
hvis der ikke blev holdt ferie.
Samtidig indberettes de tilsvarende antal timer på variabel lønart 8385 ”ATP løntimer”. Dermed beregnes
korrekt ATP-bidrag af ferietimerne såfremt det samlede timetal for måneden overstiger 39 timer.
Antal arbejdstimer indberettes fortsat på LA 3180 ”Ny løn – Timeløn.
Har I spørgsmål til ovennævnte bedes I kontakte jeres respektive løncenterafdelinger.

4/ Rettelse af forkert løn og negative lønsedler
Det er vigtigt, at I får undersøgt:
•
•
•

Om der skulle være fejl i lønnen som endnu ikke er korrigeret
Om antallet af optjente ferie- og særlige feriedage er korrekte
Om eventuelle negative lønsedler er blevet udlignet.

Har I en medarbejdere der ved efterårets lønforhandling får en lønforbedring, der ligger tilbage i tiden, er det
vigtig at få opdateret og efterreguleret dette i det nuværende lønsystem.
Hvis I har gravermedhjælpere eller gartnere og gartneriarbejdere der har fået et kvalifikationstillæg og/eller
et funktionstillæg bedes I undersøge om disse tillæg er kommet til udbetaling. I skal være opmærksom på at
disse tillæg kun udbetales ved at der indberettes en variabel lønart. Det er vigtigt at se på vejledningerne for
gravermedhjælpere og for timelønnede gartnere og gartneriarbejdere på DAP.
I må gerne kontakte løncenteret for at få hjælp.
Med venlig hilsen
Stifternes løncenter for menighedsråd

