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Løninformation nr. 19 af 7. oktober 2016 
(LG 11/16, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. oktober 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 11/16, 1. lønkørsel. ........................................ 1 

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

2. Ny vejledning om anvendelse af fiktive CPR numre ............................................... 2 

3. Kørselskalender 2017 ................................................................................................... 2 

4. Nyt uddata med antal og typer af transaktioner ....................................................... 3 

5. Advis ............................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Side 2 af 6 

Løninformation nr. 19 af 7. oktober 2016 (LG 11/16, 1.) 

 

1. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

 

Løndel 2392 Kosttilskud  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 179 Håndværkere. 

 

 

Løndel 4100 Vederlag, ureguleret  

Vi har åbnet Felt 3 for sats 1, som bevirker at beløbet ikke opsummeres til 

ferietotalerne. 

  

Sats 1 anvendes undtagelsesvist, når vederlagets størrelse er fastsat inklusiv 

feriegodtgørelse. 

 

 

Løndel 7268 Ratepension  

Vi har forhøjet max. vedr. Felt 1 og Felt 2 til 50,00 %. 

 

 

2. Ny vejledning om anvendelse af fiktive CPR numre 

 

 

 

Vi har en ny vejledning vedr. anvendelse af fiktive CPR numre i lønsystemet. Du 

kan læse denne vejledning på vores hjemmeside. 

 
 
 

3. Kørselskalender 2017 

 

 
Så er kørselskalendere for 2017 klar på hjemmesiden vedr.: 

 

 SLS/HR-Løn 

 Statens Pensionssystem 

 FRAV  
 

http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/fiktive-cpr
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Kalendere
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4. Nyt uddata med antal og typer af transaktioner 

 

 
På baggrund af kundeønske, har Moderniseringsstyrelsen udviklet et nyt uddata. 

Uddataet er på én side, og indeholder typer af transaktioner til en given lønkørsel.  

 

Uddataet er bl.a. tænkt anvendt som led i opsamling på fejl – hhv. typer og antal, 

koblet sammen med antallet og typer af transaktioner. Kategoriseringen af 

uddataet tager udspring i de skærmbilleder der findes i SLS, og det er kun 

skærmbilleder, hvortil der er knyttet transaktioner til en given kørsel, der printes 

på uddataet .  

 

Her er indsat et ”håndtegnet” eksempel på det nye uddata 832: Typer af 

transaktioner: 

 

 
 

 

Levering 

Uddataet er et bestillingsuddata – der leveres på gruppeniveau. Uddata 832 

kommer efter hver lønkørsel.  

 

Bestilling 

Ønsker man at bestille det nye uddata, kan man kontakt lønsupporten: 

modstlon@modst.dk. Skriv venligst i emne-feltet: Bestilling af U832, og oplys 

hvilken eller hvilke løngruppe® uddataet ønskes leveret for. 

 

mailto:modstlon@modst.dk
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5. 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: 

 
 

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

