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Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 
(LG 06/16, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 17. maj 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 06/16, 1. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Nye Cirkulærer ............................................................................................................... 2 

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

3. Uddata 720 - lønkontrol ............................................................................................... 4 

4. Projekt lønkontrol ......................................................................................................... 4 

5. Nyt Uddata ..................................................................................................................... 5 

6. Advis ............................................................................................................................... 6 
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1. Nye Cirkulærer 

 
 
 

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

 

PKAT 36 Bygningskonstruktør  

PKAT 145 Landmålingsteknikere  

PKAT 201 Tjenestemænd KL 91, kortteknikere og kartografer 

  

Cirkulære af 13. april 2016 om organisationsaftale mellem Finansministeriet, 

CO10, Konstruktørforeningen samt Kort- og Landmålingsteknikernes Forening 

med virkning fra 1. april 2015 (Modst. nr. 020-16). For tjenestemænd og 

tjenestemandslignende gælder endvidere aftale af 6. marts mellem 

Finansministeriet og CO10 om nyt lønsystem. 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

PKAT 115 Jordbrugsteknikere 

  

Cirkulære af 13. april 2016 om organisationsaftale mellem Finansministeriet, 

CO10 og Jordbrugsteknologer i Danmark med virkning fra 1. april 2015 

(Modst.nr. 021-16).  

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

PKAT 163 Omsorgsmedarbejdere  

 

Organisationsaftale af 5. marts 2015 mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling,  

Integration og Sociale Forhold og Socialpædagogernes Landsforbund med 

virkning fra 1. april 2015. 

 

Klassebetegnelserne er ændret således: 

  

KL 51, Medarbejdere uden uddannelse  

KL 52, Medarbejdere med uddannelse 

KL 53, Teamledere 

KL 54, Afdelingsledere. 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/L%C3%B8n%20og%20personale/Cirkul%C3%A6rer/2016/02016.pdf
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/021-16.ashx
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PKAT 178 Værkstedsass./ledere  

 

Organisationsaftale af 2. marts 2015 mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling,  

Integration og Sociale Forhold og Dansk Metal, FOA, Dansk El-forbund, 3F og  

Malerforbundet i Danmark med virkning fra 1. april 2015. 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 2180 Særskilt vederlag  

Løndel 2510 Særligt vederlag  

 

Med virkning fra LG 06/2016 2. lønkørsel kræver systemet ved indrapportering af 

timer på løndel 2180 i felt 3 og på løndel 2510 i felt 2, at løndel7040 er i kraft. 

 

Løndel 2196 Åremålstillæg, pensionsgivende  

Løndel 2455 Åremålstillæg, pensionsg.  

Løndel 2456 Åremålstillæg, ikke-pensg.  

Løndel 2495 Fratrædelsesbeløb  

 

Cirkulære af 19. april 2016 om åremålsansættelse (Modst.nr. 022-16). 

 

Ved OK15 er det aftalt, at der ikke længere kan aftales fratrædelsesbeløb, når den 

åremålsansatte er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb. Endvidere er det 

aftalt, at fratrædelsesbeløb bortfalder i en række tilfælde, hvor den åremålsansatte 

fortsætter i et ansættelsesforhold efter åremålsansættelsens udløb, og efter ansøgt 

afsked. Ændringen gælder for nyansættelser og genansættelser på åremål, hvor 

tiltrædelsen sker den 1. maj 2016 eller senere med undtagelse af åremålsaftaler, der 

er indgået før aftalens udsendelse.  

 

I henhold til aftalen om åremål fastsættes åremålstillæg som grundbeløb og  

procentreguleres. Tillægget skal ikke omberegnes, hvis stillingen omklassificeres 

eller hvis tillæg ydes, ændres eller bortfalder i ansættelsesperioden. 

 

Vi har derfor lukket løndel 2196 for indrapportering, idet denne løndel beregner 

af løn samt tillæg og dermed ændres, såfremt tillæggene ændres. 

 

Løndel 2455 skal anvendes i stedet. 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/022-16.ashx
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3. Uddata 720 - lønkontrol 

 
 
 

Til 2. lønkørsel i april måned (LG 05/16, 2.) har vi haft en generel fejl i 

sorteringen af uddata 720. Fejlen er nu rettet. 

 

Skattekort på U 720 
Til næste lønkørsel (ultimo maj, LG 06/16, 2.) vil de skattekort, som I selv 

indberetter, fremgå af uddata 720. Skattekort, der modtages og indlæses fra 

SKAT, vil fortsat ikke fremgå på uddata 720. 

 

Årsagen er, at der er flere brugere der har ønsket, at de skattekort som de selv 

indberetter, fremgår på uddata 720 – i modsætning til de skattekortsoplysninger, 

der modtages fra SKAT. 

 
 

4. Projekt lønkontrol 

 
 
 

Der er udsendt nyhedsbrev om, at projektet om nyt koncept for lønkontrol lukker 

og lever videre i en driftskontekst. Tekst fra nyheden indgår her: 

 

Moderniseringsstyrelsen lukker nu projektet, hvorefter konceptet lever videre i en 

driftskontekst. Vi vil fortsat samle op på erfaringer i det kommende år og 

fortsætte dialog og samarbejde med både kunder, ØSC og Rigsrevisionen.  

 

Kontrolplaner er blevet etableret og værktøjerne er taget i brug. 

Moderniseringsstyrelsen vurderer – på baggrund af de første erfaringer, at det nye 

koncept har en god og anvendelig form - og har givet mulighed for og anledning 

til, at få analyseret på opgavevaretagelsen og foretage relevante justeringer og 

omlægninger af både arbejdsgange og kontroller. 

 

For de institutioner, der ikke er kommet i gang med kontrolplaner endnu, 

anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at man orienterer sig i materialet om 

lønkontrol, og tager relevante dele i anvendelse. 

 

Vi har været glade for dialog og samarbejde, og vi takker kunder og 

samarbejdspartnere for deres deltagelse og bidrag. 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16682486&uid=210917230&&&http%3A%2F%2Fwww.modst.dk%2FSystemer%2FStatens-Loensystem-SLS%2FLoenkontrol%3Futm_source%3Dapsis%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified%26GetOpensBySendqueueIdPaginated%3DApsisOpens%26GetClicksBySendqueueIdPaginated%3DApsisClicks
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16682486&uid=210917230&&&http%3A%2F%2Fwww.modst.dk%2FSystemer%2FStatens-Loensystem-SLS%2FLoenkontrol%3Futm_source%3Dapsis%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dunspecified%26utm_campaign%3Dunspecified%26GetOpensBySendqueueIdPaginated%3DApsisOpens%26GetClicksBySendqueueIdPaginated%3DApsisClicks
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5. Nyt Uddata 

 

 
Nyt uddata til dokumentation af rentebetaling til Feriekonto 

 

Til brug som dokumentation for opkrævning af renter fra Feriekonto, er der 

udarbejdet et nyt uddata 983: Rente til Feriekonto. 

Uddataet indeholder rentebeløb der er beregnet af for sent afregnede feriepenge, 

pr. lønmodtager. Det beløb der opkræves hos institutionen fremgår af ”Total”. 

Uddata 983 leveres til institutionens partneraftale for PDF-filer, og dannes kun fra 

timelønskørsler. 

 

Her er indsat et udsnit af indholdet i det nye uddata: 
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6. Advis 

 

 

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

løngeneration (LG 06/16, 2. lønkørsel) samt i den seneste løngeneration (LG 

06/16, 1. 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 06/16, 1. 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. 
 


