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Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 
(LG 12/16, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 30. november 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.  
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1. Nyt cirkulære 

 
 
 
Cirkulære 7. november 2016 om kvoter for EUD-elever i staten for 2016 

(Modst. nr. 032-16). 

  

Der er ingen ændringer i SLS. 

 

2. Ny grønlandsk PKAT 

 
 
 

Vi har oprettet følgende PKAT. 

 

PKAT 420 Timelønnede sømænd  

Overenskomst af 29. juni 2015 for timelønnede sømænd mellem Finansministeriet 

og S.I.K. med virkning fra 1. april 2014 

 

Følgende klasser er oprettet: 

KL 1, Sømænd 

TR 01 1. år - 3. år 

TR 02 4. år - 6. år 

TR 03 7. år - 9. år 

TR 04 10.år - 12. år 

TR 05 13. år og flg. år 

 

Sømænd under 18 år skal indplaceres på KL 1 TR 01 

 

KL 2, Kokke 

TR 01 1. år - 3. år 

TR 02 4. år - 6. år 

TR 03 7. år - 9. år 

TR 04 10.år - 12. år 

TR 05 13. år og flg. år 

 

KL 3, Skibsmaskinister 

TR 01 1. år - 3. år 

TR 02 4. år - 6. år 

TR 03 7. år - 9. år 

TR 04 10.år - 12. år 

TR 05 13. år og flg. år 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03216.pdf
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Løndel 641 Socialfond  

Løndelen er åbnet for PKAT 420, og dannes automatisk. 

 

Løndel 642 Oplysnings- og uddannelsesfond, SIK. 

Løndelen er åbnet for PKAT 420, og dannes automatisk. 

 

Løndel 3269 Kosttillæg  

Løndelen er åbnet for PKAT 420.  
Kosttillæg § 11 pr. 1/4 døgn: kr. 24,00  

 

Løndel 3280 Kvalifikationstillæg  

Løndelen er åbnet for PKAT 420.  
Lokalt tillæg § 15. 

 

Løndel 3291 Særligt tillæg  

Løndelen er åbnet for PKAT 420.  
Kompensation for overarbejde § 6 stk. 3: kr. 275,00 pr. måned. 

 

Løndel 3365 Ulempetillæg  

Løndelen er åbnet for PKAT 420 og vi har oprettet følgende nye satser: 

 

 Sats 61 - § 7, Nattillæg, kr. 12,50 pr. time  

Udskrives under teknisk løndel 5550 med teksten: 'NATTILLÆG'. 
 

 Sats 62 - § 8, Vintertillæg, kr. 52,00 pr. dag. 

Udskrives under teknisk løndel 5551 med teksten: 'VINTERTILLÆG'. 

 

 Sats 63 - § 9 stk. 1, Søn- og helligdagstillæg 

under 18 år, kr. 1,25 pr. time 

over 18 år, kr. 1,70 pr. time. 

Udskrives under teknisk løndel 5152 med teksten:  

'GODTG., SØN- OG HELLIGDG.'. 

 

 Sats 64 - § 9 stk. 2, Søgnehelligdagsbetaling hel dag  

under 18 år, kr. 60,00 pr. dag 

over 18 år, kr. 120,00 pr. dag. 

Udskrives under teknisk løndel 5051 med teksten: 

'SØGNEHELLIGDAGSBETALING'. 

 

 Sats 65 - § 9 stk. 2 Søgnehelligdagsbetaling halv dag  

under 18 år, kr. 30,00 pr. dag 

over 18 år, kr. 60,00 pr. dag. 

Udskrives under teknisk løndel 5051 med teksten:  

'SØGNEHELLIGDAGSBETALING'. 
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 Sats 66 - § 10 stk. 1 Motorpasser, bedstemænd, kr. 3,00 pr. time, 

Udskrives under teknisk løndel 5552 med teksten: 'MOTORPASSER'. 

 

 Sats 67 - § 10 stk. 2 Skipperafløser, kr. 4,00 pr. time, 

Udskrives under teknisk løndel 5553 med teksten: 'SKIPPERAFLØSER'. 

 

 Sats 68 - § 10 stk. 3 Afsejling fra/tilbagekomst, kr. 3,25 pr. time. 

Udskrives under teknisk løndel 5554 med teksten:  

'AFSEJLING FRA/TILBAGEKOMST'. 

 

 Sats 69 - § 14 Smudstillæg, kr. 2,25 pr. time. 

Udskrives under teknisk løndel 5360 med teksten: 'SMUDSTILLÆG'. 

 
Løndel 4690 Timeløn, fast løbende timer  

Løndelen er åbnet for PKAT 420. 

 

Løndel 4986 Timeløn  

Løndelen er åbnet for PKAT 420. 

 

Løndel 5050 Feriegodtgørelse  

Løndelen er åbnet for PKAT 420 og dannes automatisk. 

 

Løndel 5085 Grønlandsk feriefond  

Løndelen er åbnet for PKAT 420 og dannes automatisk. 

 

Løndel 6499 Overarbejdsbetaling  

Løndelen er åbnet for PKAT 420. 

  

Løndel 7099 Pensionsbidrag, Grønland  

Løndelen er åbnet for PKAT 420 og dannes automatisk med KREDKO 1133. 

 

3. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 206 Tjenestemandslign.  

PKAT 211 Tjenestemandslign.  

 

Cirkulære af 11. november 2016 om protokollat til Aftale om nyt lønsystem for 

lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler med virkning fra 

1/11-2016 (Modst. nr. 033-16). 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03316.pdf
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Med protokollatet etableres hjemmel til, at ansatte, der er fyldt 70 år, og som har 

en forsikringsmæssig pensionsordning, får pensionsbidrag af basislønnen eller  

skalatrinslønnen udbetalt som løn. 

 

Hjemmel til udbetaling af pensionsbidrag af tillæg som løn ved 70 år er:  

Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.  

Modst.nr. 003-2015. 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag kan anvendes med sats 21 og med værdien 100,00 i 

felt 3. 

 

 

PKAT 440 Tilkaldte kontorfunktionærer i Grønland  

 

Cirkulære af 17. november 2017 om overenskomst mellem Finansministeriet og 

HK/STAT Hovedstaden for tilkaldte kontorfunktionærer m.fl. i statens tjeneste i  

Grønland med virkning fra 1. april 2015 (Perst.nr. 034-16). 

  

Vi har indlagt nye lønninger pr. 1. april 2015 og 1. april 2016 og har efterreguleret. 

 

 

4. Nye løndele 

 
 
 

Ændrede regler om beskatning af pensionsbidrag i Grønland, der afregnes til 

udenlandske pensionskasser. 

 

Der er vedtaget en ændring af den grønlandske lov om indkomstskat (Beskatning 

af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) - Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 

2016. 

 

Lovændringen, der har virkning fra 1. januar 2017, betyder, at pensionsbidrag, der  

beregnes i SLS og som afregnes til danske pensionskasser, skal beskattes forinden 

at nettobeløbet fremsendes til pensionskassen. 

 

Lønmodtagere, der får afregnet pensionsbidrag til kreditor 1133, SISA 

Arbejdstagernes pensionskasse eller 1155, PFA Soraarneq, er ikke omfattet af 

ændringen, idet disse 2 pensionskasser er hjemmehørende i Grønland. 

 

Vi har oprettet en ny løndel 7449 til beregning af pensionsbidrag.  

 

 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2015/~/media/Circular/2015/003-15.ashx
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03416.pdf
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Løndel 7449 er åben for: 

 

PKAT 401, 402, 407, 411, 418, 445, 446, 449, 485 og 492. 

 

Løndelen er automatisk dannet af Moderniseringsstyrelsen til LG 12/16, 2. 

lønkørsel for de lønmodtagere, der har følgende løndele i kraft: 

 

Løndel 7010, 7016, 7017, 7018, 7064, 7085 og 7090 

 

Disse løndele er automatisk sat i afgang den 31. december 2016 ved tilgang af 

løndel 7449. 

 

Beregningen af selve pensionsbidragene forbliver uændret. Pensionsbidragene 

(både eget bidrag og arbejdsgiverens bidrag) beregnes som bruttobeløb, hvoraf vi 

fremover vil trække skat, og derefter fremsende nettobeløbene til pensionskassen.   

 

Arbejdsgiverens bidrag vil blive udmeldt under løndel 2449 i stedet for løndel 

0601, og nettobeløbene, der fremsendes til pensionskasserne, vil blive udmeldt 

under løndel 7449.  

 

Indeholdt skat af bidragene vil blive udmeldt under løndel 9843, Grønlandskat af  

pensionsbidrag. 

 

Efter 1. januar 2017 må der ikke blive beregnet pensionsbidrag, der ikke beskattes. 

Det er derfor besluttet, at løndel 7010, 7016, 7017, 7018, 7064, 7085, 7090 med 

virkning fra LG 02/17, 1. lønkørsel ikke længere vil beregne, uanset at der 

efterreguleres løn eller  tillæg, der er pensionsgivende. 

 

Til rettelse af sådanne efterreguleringer samt øvrige manuelle rettelser, har vi 

oprettet en ny løndel 7411, der som løndel 7449 beskatter pensionsbidraget. 

 
 

5. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 0620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn  

Løndel 0676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

Løndel 0679 Pension, senior, barsel mm  

Løndel 0858 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 0859 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 0860 Pensionsbidrag, tj.frihed  
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Løndel 0861 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 0862 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 0864 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 0868 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 7225 Pensionsbidrag, tj.frihed  

 

Ovennævnte løndele er lukket for PKAT 401-499. 

 

Løndel 2392 Kosttilskud  

Løndelen er åbnet for PKAT 54 Maskinmestre 

 

Løndel 3702 Telefongodtgørelse, Grønland  

Beløb udover kr. 1.840,00 skal beskattes - den skattepligtige del har dog hidtil kun 

indgået i den danske skatteberegning og ikke den grønlandske.  

Dette er nu rettet pr. 1/11-2016. 

 

Løndel 3867 Kvalifikationstillæg, pensg.  

Løndelen er rettet, så der beregnes korrekt pensionsbidrag, og vi har efterreguleret 

pr. 1/1-2013. 

 

Løndel 5243 Dagpenge og rejsegodtgørelse  

Vi har åbnet Felt 3 for indrapportering af sats 1, der danner løndel 8643 som 

modpost. 

 

 

6. Indrapportering af løndel 5000 m.fl. ved årsskiftet 

 

 
Du skal være opmærksom på følgende vedr. afregning af feriepenge ifm. 

årsskiftet: 

 

LG 01 (december måned) 

 

Årsskiftet 2016/2017 

 

 Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2016  

 Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2015 

 Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2014 

 

BEMÆRK: Løndel 5000/5017 kan kun indrapporteres for LF 1 med en 

ikrafttrædelsesdato 01.01.2017 eller senere og vedrører således optjeningsåret 

2017 – for bagudlønnede skal datoen være før 01.01.2017 og vedrører dermed 

optjeningsåret 2016. 
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Løndel 5020 og løndel 5037 samt løndel 8901 og 8903 vedr. forrige år er lukket 

for indrapportering til LG 01/xx. 

 

 

LG 02 (januar måned) 

 

 Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2017 

 Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2016 

 Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2015 

 

Løndel 5000 og 5017 kan kun indrapporteres med en ikrafttrædelsesdato efter  

01.01.2017. 

 

 

 

7. Ny version af SLS 

 

 

Vi har tidligere informeret om, at SLS og HR-Løn lukker kl. 12.00 fredag d. 25. 
november 2016, da der skal indkøres en ny version. SLS og HR-Løn forventes 
åbnet igen lørdag d. 26. november 2016, kl. 8.00. 

Ændringerne i systemet er langt overvejende af teknisk karakter, hvorfor man som 
bruger ikke umiddelbart vil opleve nogen forskelle i brugen af SLS efter 
indkøringen. 

Ny funktionalitet – Sumdata  

Den nye version indeholder dog ny efterspurgt funktionalitet i tilknytning til 
Sumdata. Efter indkøringen af den nye version er det muligt at eksportere data fra 
Sumdata, så der kan arbejdes videre med disse data i eksempelvis et regneark. I 
emnebeskrivelsen Sumdata i SLS (pdf) er nærmere beskrevet, hvordan man bruger 
– og hvilke muligheder der findes online i Sumdata i SLS. 

Læs mere om, hvordan man henter data fra Sumdata til lokal viderebehandling i 
denne guide (pdf).  

Spørgsmål kan rettes til Lønsupporten: modstlon@modst.dk.  

 

http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/SLS-og-HRLoen-lukker-kl-12-d-251116
http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Sumdata%20i%20SLS.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Data%20fra%20Sumdata%20til%20excel_November%202016.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Data%20fra%20Sumdata%20til%20excel_November%202016.pdf
mailto:modstlon@modst.dk
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8. 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

