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Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 
(LG 04/16, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 04/16, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. marts 2016.  

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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 

 

Løninformation om lønkørsel for LG 04/16, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Nye cirkulærer................................................................................................................ 2 

2. Ændringer til eksisterende løndele.............................................................................. 3 

3. Ferie-/Fraværsmodulet ................................................................................................ 4 

4. Automatisk dannelse af jubilæumsanciennitet ved nyoprettelser ........................... 5 

5. Advis ............................................................................................................................... 5 
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1. Nye cirkulærer 

 
 
 
 

Nyt Cirkulære af 7. marts 2016 om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet 

og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-s) med 

virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 006-16). 

  

Løndel 7018 Pensionsbidrag  

Pensionsbidragsprocenten for "mini-pensionen" er ændret til 11,19 % pr. 1. april 

2015. 
 

VIGTIGT Vi har efterreguleret løndel 7018, sats 13 pr. 1. april 2015 

 

PKAT 050, Teknikere m.fl. 

PKAT 163, Omsorgsmedarbejdere 

PKAT 289, Kantineledere 

 

Ovenstående PKAT, der får beregnet minipension på sats 78, er omfattet af 

forhøjelsen til 11,19 %. 
 

VIGTIGT I skal ændre sats 78 til sats 111 pr. 1. april 2015 

 

Vi danner advis på de berørte til LG 05/16, 1. lønkørsel. 

 

PKAT 136, Lager- og Handelsarbejdere 

Får beregnet pensionsbidrag med 10,65 % på sats 78, men er IKKE omfattet af 

forhøjelsen, før den ny organisationsaftale foreligger. 

 

Vi har samtidigt med forhøjelsen af løndel 7018, sats 13 dannet advis RB7180 

med teksten: 

 

"Husk også at ændre LKO XXX pr. 1. yyy 2015"  

- hvis en af følgende løndele er i kraft i perioden fra 1. april 2015: 

  

Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn  

Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

Løndel 679 Pension, senior, barsel mm  

Løndel 858 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 859 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 860 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 861 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 862 Pensionsbidrag, tj.frihed  

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/00616.pdf
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Løndel 864 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 868 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 7108 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7109 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7113 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7225 Pensionsbidrag, tj.frihed 

 

  

Nyt cirkulære af 7. marts 2016 om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet 

og Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10) 

med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 007-16). 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret nedenstående løndele. 

 

Løndel 224 Regulering af refusionstimer  

Vi har ændret datotesten til: Fra løngeneration - 5 år til løngeneration + 2 år. 

  

Løndelen kan masseindberettes via HR-Løn.  

 

 
Løndel 0858 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 0859 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 0862 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 0864 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 0868 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

 

Da flere lønmodtagere p.t. får beregnet pensionsbidrag på ovenstående løndele 

uden at der er registreret en afgangsårsag, har vi dannet advis RB7196 i 

indeværende lønperiode med teksten: 

 

"Der indbetales ekstra pensionsbidrag på LKO 08xx, men lønmodtageren har ingen 

afgangsårsag - er det korrekt?" 

 

VIGTIGT I 

skal undersøge, om det er korrekt, at der bliver 

indbetalt ekstra pensionsbidrag. 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/00716.pdf
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NB! Hvis det drejer sig om lønmodtagere på seniorordninger, så skal I sørge for at 
lukke løndel 08xx, og indrapportere korrekt løndel til seniorordning i stedet, fx 
løndel 7108, 7109 eller 0675 (tjenestemænd). 

 

Løndel 3100 Hundeførertillæg  

Løndel 3246 Hundetillæg  

  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/4-2016 på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 

1/1-2016, som er 99,4. 

  

Iflg. Danmarks Statistik: Fra og med indeks for januar 2016 er indeksreference-

perioden (basisåret) ændret til 2015 = 100. 
 
 

Løndel 4738 Stipendie  

Vi har rettet indrapporteringstesten, så det er muligt at indrapportere negative 

beløb. 

  

Løndel 6900 Andre personalegoder  

Vi har rettet indrapporteringstesten, så det er muligt at indrapportere negative 

beløb. 
 
 

Løndel 8230 Lejeboligbidrag, Grønland  

Vi har forhøjet max. vedr. Felt 1 til kr. 8.500,00. 

 

 

3. Ferie-/Fraværsmodulet 

 
 
 

Vi har ændret navn på følgende Faste årsagskoder: 

 

 600 - Omsorgsdag (gl. ordning) 

 605 - Omsorgsdag ½ dag (gl. ordning) 

 610 - Omsorgsdag (ny ordning) 

 615 - Omsorgsdag ½ dag (ny ordning) 

 
 

Vi har lukket følgende Faste årsagskoder for indrapportering - dvs. de skal ikke 

anvendes længere. 

 



 Side 5 af 7 

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) 

 

 160 - Delvis sygemelding/frit. opg. er lukket 

155 - Delvis sygemelding' skal anvendes 

 

 541 - Udbetalt ferie er lukket 

503 - Udbetalt feriedage – afskrives skal anvendes 

 

 548 - Udbetalt særlige feriefridage er lukket 

504 - Udbetalt særl. feried - afskr. skal anvendes. 

 

 

 

4. Automatisk dannelse af jubilæumsanciennitet ved nyoprettelser 

 

 

 

Fra LG 04/16, 1. lønkørsel danner vi automatisk erindringskode 2 med 

jubilæumsanciennitet ved alle oprettelser af lønmodtagere i lønsystemet. 

Det er ansættelsesdatoen, der opsættes som jubilæumsanciennitetsdato. 

 

Samtidig danner vi advis OT0659 med teksten: 

 

”Erindringskode 2 - Jubilæumsanciennitet - er dannet automatisk med datoen XX” 

  

OBS!  Fra i dag gælder ovenstående ikke for nyoprettelser, der indrapporteres i 

HR-Løn - dvs. der opsættes kun jubilæumsanciennitet automatisk, hvis 

nyoprettelsen sker i SLS. 

 

NB! Det er muligt at afbestille funktionaliteten, hvis I ønsker dette. I kan gøre 

dette ved at sende mail til modstlon@modst.dk. 

 

 

5. Advis 

 

Vi har dannet RK7950 med teksten:  

"Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk for denne lønmodtager med afgangsårsag 32, 90 
eller 290".  

 

mailto:modstlon@modst.dk
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Vi har dannet RK7901 med teksten:  

"Skal der udbetales særlig feriegodtgørelse for sidste år?(Løndel 6980 skal anvendes)".  

Dette advis dannes for alle med AKKO 15, 16 og 32 (hvis afgangsårsagen er 
forskellig fra 32, 90 og 290) – hvis ferietotalerne for sidste år ikke er 0 kr.  

 

Fejl/advis får du online – og du SKAL altid tjekke fejl/advis online i den aktuelle 

løngeneration (LG 05/16, 1. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 

04/16, 2. lønkørsel). 

 

Brug af online-advis i SLS 

 

Advis online, hentes via Hovedmenu og vælg Fejl/advis:  

 

 

 

 

 

 

Husk du skal skifte til den seneste løngeneration, hvor advis er dannet 
eksempelvis som her til løngeneration 04/16, 2. lønkørsel via Menupunktet, 
Indstilling. 

 

 

 

 

 

Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: 
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OBS! Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre 
indrapportering og rettelse i SLS, mens andre er til din orientering. 
 


