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Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 
(LG 01/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. december 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: 
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1. Nyt cirkulære 

 
 
 
Cirkulære af 30. november 2016 om organisationsaftale for Bioanalytikere.

Modst.nr. 035-16.  

 

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  

Løndel 2511 Værgevederlag  

Løndel 2520 Særskilt vederlag  

Løndel 2805 Løntillæg  

Løndel 2806 Vederlag m.v.  

Løndel 2830 Diverse tillæg  

Løndel 2831 Diverse timeløn  

Løndel 4880 Undervisning m.v.  

Løndel 4890 Undervisning m.v.  

Løndel 5300 Vederlag, den særlige klageret  

Løndel 6531 Stævningsmænd  

Løndel 6915 Omvisning  

Løndel 6930 B-Indkomst  

Løndel 6931 Værgevederlag  

Løndel 6932 B-Indkomst uden AM-bidrag  

Løndel 6935 B-Indkomst  

Løndel 6937 B-Indkomst uden AM-bidrag  

Løndel 8020 Fravær mod betaling  

  

Pr. 1/1-2017 udgør satsen for ovennævnte løndele (ukendt arbejdstid):  

 kr. 198,15 for mænd og  

 kr. 178,94 for kvinder. 

 
Disse satser anvendes ifm. beregning af bevillingstimer for de nævnte løndele. 

 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03516.pdf
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Løndel 2390 Værdi af fri kost og logi  

 

Bekendtgørelse af 15/11-2016 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 

2017. 

 

Sats 0 ny værdi pr. 1/1-2017: 

 kr. 39.170,00 pr. år. 
 

 

Løndel 2682 Sygedagpenge  

Løndel 2689 Sygedagpenge, feriegivende  

Løndel 2690 Sygedagpenge, ej feriegivende  

  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2017: 

  

 kr. 4.245,00 pr. uge og  

 kr. 114,73 pr. time. 
 

 

Løndel 2721 1. - 3. ledighedsdag  

Løndel 2722 1. - 3. ledighedsdag  

 

Vi har indlagt ny værdi pr. 1/1-2017: 

 kr. 849,00 pr. dag. 
 

  

Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv  

 

Vi har indlagt ny værdi på sats 17 pr. 1/1-2017: 

 kr. 43,00 pr. måned. 
 

 

Løndel 4251 Hjemflytningstillæg  

Løndel 4351 Hjemflytningstillæg  

  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2017: 

 kr. 78.950,00 

 kr. 105.470,00 og  

 kr. 131.950,00. 
 
 
 
Løndel 4464 Pædagogikumvejledning  

Vi har ændret datotesten til – 5 år til LG + 1 år. 
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Løndel 7040 ATP Livslang Pension  

Diverse satser er lukket for indrapportering. 

  

Fremover er følgende satser åbne for indrapportering: 

 

 Sats 0 og 2-5 (sats A)  

 Sats 26-30 (sats F)  

 Sats 1, ingen beregning  

 Sats 6-10 (sats B) for GRP 015. 

 
 

3. HR-Løn 

 

 

 

Vi har oprettet ny ansættelsestype i HR-Løn til oprettelse af PKAT 550, 

Udbetaling af vederlag B-indk. og PKAT 790 Udbetaling af vederlag B-indk. 

 

 

4. Automatisk opsætning af felt 11-markering fra 2017 

 

 

 
På baggrund af flere henvendelser fra institutioner, der har haft kontakt med 

SKAT om indberetning af markering i felt 11, har vi besluttet at foretage følgende 

opsætning, således at der ikke automatisk bliver beregnet befordringsgodtgørelse 

på årsopgørelsen for 2017: 

 

Til LG 02/17, 2. lønkørsel danner vi løndel 246 på registre, hvis en af følgende 

afgangsårsager/AKKO’er er i kraft 1. januar 2017 eller senere: 

 

 AKKO 11, suspension 

 

Afgangsårsager: 

 174, Forældreorlov, mor 

 191, Graviditets-/barselsorlov 

 196, Forældreorlov ved fødslen 

 198, Forældreorlov, far 
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For følgende afgangsårsager danner vi et advis, hvis en af dem er i kraft pr. 1. 

januar 2017 eller senere: 

 

Afgangsårsager: 

 88, Anden orlov med hel eller delvis løn 

 183, Orlov på deltid 

 188, Forældreorlov på deltid 

 194, Graviditets-/barselsorlov 

 

Advis’et får denne tekst: 

”Lønmodtageren er på deltidsorlov – hvis felt 11-markering skal opsættes, skal LKO 246 

indrapporteres” 

 

Herudover danner vi løndel 246 for studerende (PKAT 240 KL 35 og 92) 

Løndel 246 dannes endvidere ved fremtidige indrapporteringer, ligesom der vil 

blive dannet advis. 

 

Læs mere i SKAT’s vejledning til indberetning til eIndkomst vedr. indberetning af 

felt 11 – kapitel 7. 

 

 

5. Advis 

 

 

Advis RK8011 

 

I LG 01/17, 1. og 2. lønkørsel har vi dannet advis med teksten: 

”Der er markering for ”befordringsfradrag kan ikke beregnes”. Er dette også gældende for det 

nye år? (Felt 11 markering – LKO 246) Felt 11- markering - LKO 246 fortsætter hvis 

LKO 246 ikke sættes i afgang”. 

 
Vi danner advis RK8011 hvert år i LG 01 på de personer, som er oprettet på en 

dato forskellig fra den første i måneden i LG 01 – og for de personer, som har 

løndel 0246. 

 

Befordringsfradraget kan ikke beregnes maskinelt i den måned, hvor personen er 

ansat. Befordringsfradraget kan altså kun beregnes maskinelt for alle de øvrige 

måneder, hvor personen har været ansat i hele måneden. 

 

 

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2045880&chk=214283
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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

