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Løninformation nr. 14 af 21. juli 2016 
(LG 08/16, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 08/16, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 29. 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, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Ændringer til eksisterende løndele.............................................................................. 2 

2. Rettelse af bevillingslønramme ................................................................................... 4 

3. Advis ............................................................................................................................... 4 
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1. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 3365 Ulempetillæg  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 463. 

  

Vi har oprettet 6 nye satser: 

 

 Sats 55, hel søgnehelligdagsbetaling, kr. 125,00 for ansatte under 18 år og kr. 

250,00 for øvrige. 

 Sats 56, halv søgnehelligdagsbetaling, kr. 62,50 for ansatte under 18 år og kr. 

150,00 for øvrige. 

 Sats 57, forskudt arbejdstid mellem kl. 17.00 og 23.00, kr. 4,50 pr. time.  

 Sats 58, forskudt arbejdstid mellem kl. 23.00 og 00.60, kr. 7,50 pr. time. 

 Sats 59, værkstedstillæg - faglærte, kr. 4,45 pr. time 

 Sats 60, værkstedstillæg - ikke faglærte, kr. 2,65 pr. time 

 

Sats 55 og 56 udmeldes under løndel 5051, søgnehelligdagsbetaling. 

Sats 57 og 58 udmeldes under løndel 5150, forskudt arbejdstid. 

Sats 59 og 60 udmeldes under løndel 5149, værkstedstillæg. 

  

 

Løndel 4264 Lektor/adjk/lærer till.pensg.  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 028. 

 

Løndel 4626 Honorar, kliniske lektorer  

Vi har ændret så ved indrapportering/dannelse af løndel 4656 sættes løndel 4626 

automatisk i afgang. 

 

Løndel 5010 Feriegodtgørelse, sidste år  

Løndel 5020 Feriegodtgørelse, forrige år  

 

Vi har rettet udmelding af antal feriedage på lønsedlen, således at antallet 

inkluderer dagene i felt 6, der går til kontant udbetaling. 

 

Løndel 5040 Udbetaling af overført ferie  

Løndelen indgår fremover i beregning af løndel 7149, Pensionsbidrag på 

Færøerne. 
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Løndel 7010 Pensionsbidrag  

I beregningen sættes løndel 7010 fremover i afgang for PKAT 105 KL 05, hvis 

løndel 7018 er i kraft. 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag  

Vi har rettet datotesten, således at løndelen igen kan indrapporteres 10 år frem i 

tiden. 

 

Løndel 8420, tjenesteboligbidrag, vurderingsleje 

Løndel 8425, lejeboligbidrag, vurderingsleje 

Tjenesteboligbidrag er forhøjet med 1,7 procent jf. cirkulære Modst. nr. 017-16. 

Vi har reguleret løndel 8420 og løndel 8425 pr. 1/8-2016, hvis datoen i felt 2 er 

mindre end 20150801.  

Samtidig har vi dannet advis RR2441 med teksten:  

"Tjeneste-/lejeboligbidrag er reguleret pr. 01/08-2016 iht. cirkulære Modst. nr. 017-16 af 5. 

april 2016"  

 

Løndel 2902 Særligt tillæg  

Løndel 3180 §31 stk. 2 tillæg, LKL  

Løndel 3184 §31 stk. 2 tillæg, rådighed  

Løndel 4041 Tillæg under turnus  

Løndel 4071 Undervisningstillæg, pensg.  

Løndel 4131 Personlig ordning  

Løndel 4161 Tilsagnstillæg  

Løndel 4183 Undervisningstillæg, pensg.  

Løndel 4195 Ledende lærertillæg  

Løndel 4196 Undervisningstillæg, pensg.  

Løndel 4198 Landbrugsskoletillæg  

Løndel 4199 Undervisningstillæg  

Løndel 4431 Tillæg vedr. pensionsbidrag  

Løndel 4989 Videnskabelig medhjælp  

Løndel 5353 Fleksibilitetstillæg  

Løndel 5595 Overtimer 100%  

Løndel 5627 Overtimer, overenskomstansatte  

Løndel 5646 Overtimer 

Løndel 6000 Merarbejde, deltidsansættelse  

Løndel 7053 Pensionsbidrag af LKO 4196  

Løndel 7439 Pensionsbidrag, hjemmestyrets  

Løndel 7900 Udbetalt pension  

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2016/~/media/Circular/2016/017-16.ashx
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Løndel 7901 Udbetalt pension  

Løndel 8421 Betalt frihed, ferie o.l.  

Løndel 8440 Hjemsendelsesfradrag  

Løndel 8470 Boligtjenestetelefon  

Løndel 8822 Gruppeulykkesforsikring  

Løndel 8848 Fagforeningskontingent  

Løndel 9680 Låneforening 

 

Ovenstående løndele er slettet, da de ikke anvendes længere. 

 
 
 

2. Rettelse af bevillingslønramme 

 

 

 

Vi har konstateret, at der ikke automatisk er blevet opsat bevillingslønramme i 

flere tilfælde - fejlen er nu rettet fremadrettet.  

  

Vi har manuelt opsat bevillingslønramme på de berørte lønmodtagerregistre fra 

LG 08/16, 1. lønkørsel og de allerede fundne registre fra LG 08/16, 2. lønkørsel.  

 

Vi retter også de resterende registre, som har fået dannet advis RK8054 og er 

omfattet af ovenstående. 

 
 
 

3. 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). 
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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: 

 
 

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. 
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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

