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Løninformation nr. 13 af 8. juli 2016 
(LG 08/16, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 08/16, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. juli 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 08/16, 1. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Nyt cirkulære .................................................................................................................. 2 

2. Ny PKAT ....................................................................................................................... 2 

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

4. Advis ............................................................................................................................... 4 
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1. Nyt cirkulære 

 
 
 
Cirkulære af 17. juni 2016 om protokollat til overenskomst for akademikere i 

staten om fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset 

ansatte i staten mv. (Modst.nr. 027-16). 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. Løndel 7019 skal anvendes med Felt 4 =2. 

 

 

2. Ny PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende PKAT. 

 

PKAT 558 IGU praktikanter  

Jf. lov om Integrationsgrunduddannelse samt vejledning om 

integrationsgrunduddannelsen IGU fra Moderniseringsstyrelsen.  

 

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre  

mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene 

på det danske arbejdsmarked. 

 

Ansættelse er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. 

 

IGU varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling og 

skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de 

eksisterende overenskomster og lønsatserne for den 2-årige 

erhvervsgrunduddannelse. 

 

IGU er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem 

regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. 

 

Moderniseringsstyrelsens vejledning beskriver rammerne og vilkårene for 

IGU-ordningen statens område. 

 

Lønnen svarer til EGU-satsen. 

 

 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/027-16.ashx
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Det følger af IGU-lovens § 9, at lønnen til IGU-praktikanter udgør den aftalte  

EGU-lønsats på 88.934 kr. i årligt grundbeløb (marts 2012 niveau) svarende til 

91.592 kr. eller 7.632.67 kr. pr. måned pr. 1. april 2016, jf. overenskomst for 

EGU-elever i staten. 

 

Alle øvrige ansættelsesvilkår følger den overenskomst eller fællesoverenskomst og 

organisationsaftale, der i øvrigt finder anvendelse på det pågældende faglige eller 

funktionelle område. Det bemærkes, at elevvilkår i vedkommende 

overenskomstgrundlag ikke finder anvendelse. 

 

KL 01 anvendes til ansatte på gammel løn og KL 51 anvendes til ansatte på ny 

løn. 

 

 

3. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 620 Pensionsbidrag ved tj.f. u. løn  

Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

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.)  

  

Fremover kan løndelene ovenfor kun indrapporteres, hvis der er indrapporteret 

en afgangsårsag. 

 

 

Løndel 7225 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Vi har åbnet Felt 2 for indrapportering af eget bidrag i lighed med løndel 859 

m.fl.. 

  

Fremover kan løndel 7225 kun indrapporteres, hvis der er indrapporteret en 

afgangsårsag. 
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Pensionsløndele 

I lighed med, at løndel 7018, 7019 og 7024 har været lukket for, at man kunne 

slette eller sætte løndelene i afgang mere end 3 måneder tilbage i tiden - omfatter 

ændringen nu samtlige pensionsløndele.  

 

I SLS-guiden er løndelene ajourført med følgende tekst: 

Løndelen kan tidligst slettes eller sættes i afgang 3 måneder før aktuel lønperiode. 

 
 
 

4. Advis 

 

 

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 

to måder: 

 

1. Uddata 721 - kontrollog 

Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal 

sagsbehandle eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og 

advis, der er modtaget fra NemKonto eller SKAT. 

2. Fejl og advis modulet i SLS 

Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra 

NemKonto eller fra SKAT – inkl. fejl og advis som skal behandles i 

Moderniseringsstyrelsen (disse skal institutionen ikke behandle). 

 

Afhængig af hvilken arbejdsgang man har i institutionen, fx om det er på 

regnskabssiden man behandler advis fra NemKonto vedrørende lønoverførsler – 

kan man bruge fejl og advis modulet i SLS, eksempelvis: 

 

 Fremsøge alle der har en given fejl/advis til en kørsel, fordi man ønsker at 

foretage en samlet sagsbehandling 

 Fremsøge alle advis fra SKAT og/eller NemKonto, hvilket man kan gøre 

ved at vælge Aktuel løngeneration: 
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Og søge på systemafsnit: eSkattekort eller NemKonto: 

 



 Side 6 af 6 

Løninformation nr. 13 af 8. juli 2016 (LG 08/16, 1.) 

 

 

Fejl og advis i øvrigt 

Fejl og advis fra fx systemafsnit Registervedligeholdelse og Beregning, der knytter 

sig til en given lønkørsel, kan hentes i Fejl og advismodulet i SLS i den givne 

lønkørsel. 

 

 
 

Vælg den lønkørsel, du skal bruge fejl og advis fra. 

 

Uddata 721 

Uddata 721 leveres som PDF-fil, og kan bestilles ved brug af denne blanket.  

 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Lønkontrol/Blanket%20til%20bestilling%20af%20uddata%20til%20lønkontrol.docx

