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Løninformation nr. 8 af 20. april 2016 
(LG 05/16, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 05/16, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 29. april 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 05/16, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

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

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

3. Automatisk dannelse af jubilæumsanciennitet .......................................................... 5 

4. Advis ............................................................................................................................... 6 
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1. Nye cirkulærer 

 
 
 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende i SLS jf. nye cirkulærer. 

 

PKAT 107 Studenterundervisere  

Jf. cirkulære af 11. april 2016 om overenskomst mellem Finansministeriet,  

Studenteransattes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 

(Modst.nr. 019-16) med virkning fra 1. april 2015. 

 

Ny procentregulering:  

 pr. 1. april 2015: 2,1745 og  

 pr. 1. april 2016: 2,9882  

  

VIGTIGT Vi har efterreguleret pr. 1. april 2015 og pr. 1. april 2016 

 

  

PKAT 088 Lærere ved Gymnasieskoler  

PKAT 623 Pædagogiske ledere  

 

Jf. cirkulære af 1. april 2016 om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere 

ved gymnasieskoler mv. mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes 

Lærerforening med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 015-16). 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

  

 

PKAT 223 Lærere m.fl. grundskoler  

PKAT 237 Lærere m.fl. grundskoler  

  

Jf. cirkulære af 9. marts 2016 om organisationsaftale for Ledere, lærere og  

børnehaveklasseledere ved fri grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler med 

virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 008-16). 

  

Med virkning fra 1. august 2015 ophæves § 22 om ulempegodtgørelse og 

arbejdstidsbestemte tillæg. De ansatte følger herefter de generelle regler i 

aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. 

  

Løndel 2665 Ulempegodtgørelse er sat i afgang pr. 31. marts 2016 og lukket for 

indrapportering pr. 1. august 2015. 

 

 

 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/019-16.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/015-16.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/008-16.ashx
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PKAT 223 Lærere m.fl. grundskoler  

PKAT 237 Lærere m.fl. grundskoler  

  

Jf. cirkulære af 9. marts 2016 om protokollater om arbejdstid for ledere, lærere og  

børnehaveklasseledere ved fri grundskoler (Modst.nr. 009-16). 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 0699 Bidrag til fleksjob  

Vi har indlagt ny værdi pr. 1. januar 2016: 

 kr. 1,57 
 

VIGTIGT Vi har efterreguleret løndelen pr. 1. januar 2016 

 

 

Løndel 2211 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Vi har hævet max. vedr. Felt 1 til kr. 475.000,00. 

 

Løndel 2261 Tillæg, reguleret  

Vi har hævet max. vedr. Felt 1 til kr. 800.000,00. 

 

Løndel 2455 Åremålstillæg, pensionsg.  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 284. 

 

Løndel 3490 Godtgørelse, rengøring  

Løndel 3492 Godtgørelse, elforbrug  

Løndel 3494 Godtgørelse, varme  

Løndel 3496 Godtgørelse, inventar  

Løndel 3498 Godtgørelse, vedligeh.  

Løndel 3500 Godtgørelse, boligdel  

  

Jf. cirkulære af 1. april 2016 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 

1. april 2016 (Modst.nr. 016-16). 
 

VIGTIGT Vi har efterreguleret løndelene pr. 1. april 2016 

 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/009-16.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/016-16.ashx
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Løndel 4177 Datatillæg, pensionsgivende  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 049. 

 

Løndel 4264 Lektor/adjk/lærer till.pensg.  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 021. 

 

Løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse  

Løndel 5031 Feriegodtg., af merarbejde  

  

Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse i henhold til overenskomstmæssige regler. 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag  

 

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 har dannet advis RK7996 til LG 05/16 1. lønkørsel for de lønmodtagere, der 

skal have ændret sats jf. ovenfor. 

  

Når I ændrer til sats 111 dannes 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  

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 
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Løndel 8415 Vand mm. - betalt af arbejdsgiver 

Vi har genåbnet løndelen og ændret, således at den kan anvendes til vand, el og 

varme som betales af arbejdsgiveren, og lønmodtageren derfor skal beskattes af 

værdien.  

  

Løndel 8418 fratrækker et beløb svarende til den indrapporterede skattepligtige 

værdi, således at den skattepligtige værdi ikke påvirker lønudbetalingen. 

 

Løndelen indberettes til eIndkomst i felt 50.  

 

Beløbet opsummeres til:  

FELTNR 198, Fri bolig, aktuelt år  

FELTNR 199, Fri bolig, sidste år  

FELTNR 200, Fri bolig, tilbageført 

 

Vi har forhøjet max. vedr. Felt 1 til kr. 2.500,00 

 

Løndel 8455 Boligopvarmning m.m.  

Jf. cirkulære af 30. marts 2016 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. 

april 2016 (Modst.nr. 014-16). 

  

Vi har indlagt ny værdi pr. 1. april 2016: 

 kr. 1,72 pr. nettokvadratmeter 
  

VIGTIGT Vi har efterreguleret løndelen pr. 1. april 2016 

 

 
Løndel 8915 Øre-/kursdifferencer  

Løndelen kan fremover indberettes via HR-Løn.   

 
 

3. Automatisk dannelse af jubilæumsanciennitet 

 
 
 

Vi har konstateret, at mange institutioner har afbestilt den nye funktionalitet, hvor 

vi i SLS automatisk danner erindring om jubilæumsanciennitet (ved nyoprettelser). 

 

Vi har derfor besluttet at nedlægge denne funktionalitet med virkning fra LG 

06/16, 1. lønkørsel.  

 

NB! Hvis I fortsat ønsker automatisk dannelse af jubilæumsanciennitet (svarende 

til ansættelsesdatoen) skal I skrive til modstlon@modst.dk  

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/014-16.ashx
mailto:modstlon@modst.dk
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4. Advis 

 

 

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

løngeneration (LG 06/16, 1. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 

05/16, 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 05/16, 2. lønkørsel via Menupunktet, 
Indstilling. 

 

 

 

 

 

Herefter udfylder du gruppenummer og tryk Søg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Du skal undersøge alle fejl og advis. Nogle vil medføre 
indrapportering og rettelse i SLS, mens andre er til din orientering. 
 


