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Løninformation nr. 2 af 23. jan. 2017 
(LG 02/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 02/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. januar 2017.  

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. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 60 Journalister  

 

Jf. cirkulære af 11. januar 2017 om overenskomst mellem Finansministeriet og 

Dansk Journalistforbund for journalister i statens tjeneste og aftale for 

praktikanter, der under deres uddannelse til journalist ansættes i staten med 

virkning fra 11. januar 2017 (Modst.nr. 002-17).  

  

I tilknytning til overenskomsten er der den 2. januar 2017 indgået protokollat om 

bachelorer i journalistik fra Syddansk Universitet, der omfattes af 

overenskomsten. Allerede ansatte bachelorer overgår til overenskomsten pr. 1. 

februar 2017. 

 

Vi har oprettet ny KL 57 Bachelorer (Nyt lønsystem): 

 

 1.år TR 01 (ACNY 01)    

 2.år TR 02 (ACNY 02)    

 3.år - 4.år TR 03 (ACNY 04)    

 5.år og flg. år.  TR 04 (ACNY 05)    

 1.år og flg. år.  TR 19 (ACNY 19)  SpeciaLøndelnsulent  

 1.år og flg. år.  TR 20 (ACNY 20)  Chefkonsulent  

 1.år og flg. år.  TR 35 (ACNY 48)  Ansat i LR 35  

 1.år og flg. år.  TR 36 (ACNY 49)  Ansat i LR 36  

 1.år og flg. år.  TR 37 (ACNY 50)  Ansat i LR 37  

 1.år og flg. år.  TR 38 (ACNY 51)  Ansat i LR 38  

 1.år og flg. år.  TR 39 (ACNY 52)  Ansat i LR 39  

 1.år og flg. år.  TR 40 (ACNY 53)  Ansat i LR 40  

 1.år og flg. år.  TR 41 (ACNY 54)  Ansat i LR 41  

 1.år og flg. år.  TR 42 (ACNY 55)  Ansat i LR 42  

 

Flg. løndele dannes automatisk: 

 Løndel 653 Pressens uddannelsesfond  

 Løndel 7018 Pensionsbidrag, sats 27 - KREDITOR 01015, PFA, Mediernes 

Pension 

 Løndel 7040 ATP Livslang Pension, sats 0 (ATP-sats A) 

 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/00217.pdf
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For KL 53 Journalister, cand. public: 

 Løndel 7018 Pensionsbidrag dannes fremover automatisk med sats 27 – 

KREDITOR 01015, PFA, Mediernes Pension (tidligere blev løndel 7019 

dannet). 

 

  

PKAT 136 Lager- og Handelsarbejdere  

Jf. organisationsaftale af 14. oktober 2016 mellem Finansministeriet og 3F 

København med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 036-16).  

 

Pensionsbidragsprocenten for "mini-pensionen" er ændret til 11,19 % pr. 1. april 

2015 – og vi har erstattet sats 78 med sats 111. 

 

Vi har samtidig dannet advis RB7180 med teksten, 

"Husk også at ændre LKO XXX pr. 1. yyy 2015" hvis en af følgende løndele er i kraft 

i perioden fra 1. april 2015: 

 

Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn  

Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

Løndel 679 Pension, senior, barsel mm  

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)  

Løndel 7108 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7109 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7113 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7225 Pensionsbidrag, tj.frihed 

 

 

PKAT 251 Sygeplejersker  

PKAT 201 Tjenestemænd, KL 90 sygeplejersker 

PKAT 202 Tjenestemænd - PP 

PKAT 211 Tjenestemandslign., KL 90 sygeplejersker 

PKAT 27 Efterindtægt, KL 90 sygeplejersker 

 

Jf. cirkulære af 12. januar 2017 om organisationsaftale af 10. januar 2017 for 

sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og 

tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten mellem CO10, 

Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 

003-17). Der er ingen lønmæssige ændringer. 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2016/03616.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/00317.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/00317.pdf
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2. Nye løndele 

 

 

 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel. 

 
 
Løndel 0839 Pensionsbidrag, tj.frihed Pbl. §53 A 

Løndelen anvendes til lønmodtagere under hel eller delvis tjenestefrihed ved 

barsel m.v., såfremt de under normale omstændigheder får afregnet 

pensionsbidrag under løndel 7039, hvor pensionsbidraget beskattes inden 

indbetaling til pensionsordningen. 

 

 

3. Ændringer til eksisterende løndele 

 

 
 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 3073 Køb af tjenesteydelser  

Løndel 6532 Vidnegodtgørelse  

  

Løndelene er åbnet for PKAT 550. 

  

 

Løndel 5376 Særskilt vederlæggelse  

Jf. brev af 22/12-2016 fra Statsforvaltningen om ny honoreringsmodel for de 

lægelige nævnsmedlemmer og stedfortrædere i Det Psykiatriske Patientklagenævn, 

har vi oprettet følgende: 

  

 Ny sats 247, kr. 978,72, 1-2 sager pr. mødedag 

 Ny sats 248, kr. 1.174,46, 3-6 sager pr. mødedag 

 Ny sats 249, kr. 1.468,08, 7-9 sager pr. mødedag 

 Sats 82, fremmødetillæg ny værdi pr. 1/1-2017, kr. 440,83. 

  

Alle grundbeløb er i niveau 31/3-12. 
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Løndel 5790 Stipendie  

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

 kr. 6.015,00. Efterreguleret. 
 

 

Løndel 6206 Helligdagsbetaling  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 103, Særligt aflønnede. 
 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag  

Vi har oprettet følgende nye satser. 

 

 Sats 117, 17,90 %. Danner løndel 589 og 599 til brug for udmelding på 

lønsedlen. 

 Sats 118, 17,94 %. Danner løndel 590 og 599 til brug for udmelding på 

lønsedlen. 
 
  
 
Løndel 7209 Pensionsbidrag, seniorordning  

Fremover dannes ny løndel 6209 i stedet for løndel 6009 - dette for at kunne 

skelne løbende afregninger på løndel 7209 fra engangsindbetalinger på løndel 

7009. 
 
  

4. HR-Løn 

 

   
 

Til denne lønkørsel har vi indlagt følgende ændringer. 

 

Løndel 4080 Undervisning i Billedkunst  

Løndel 4081 Undervisning i Mediefag  

Løndel 4082 Undervisning i Drama  

Løndel 4083 Undervisning i Musik  

Løndel 4084 Undervisning i Biologi  

Løndel 4085 Undervisning i Fysik  

Løndel 4086 Undervisning i Kemi  

  

Ovennævnte løndele er tilføjet til masseindberetningsskabelonen "Enkelte 

løbende løndele" version 0.3. 

 

OBS! Det er vigtigt at nye brugere af skabelonen læser kapitel 4.1 i 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Vejledninger-og-vaerktoejer/~/media/Files/Systemer/HR-Løn/Masseindrapportering%20i%20HRLn.pdf
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emnebeskrivelsen Masseindberetning i HR-Løn vedr. brugen af skabelonen. 
  
 

5. Automatisk dannelse af felt 11 markering 

 

 

 

Jf. løninformation nr. 23 fra LG 01/17, 1. lønkørsel har vi dannet løndel 0246 

automatisk på registre, hvis følgende er i kraft pr. 01-01-2017 eller senere: 

 

 AKKO 11 

 Afgangsårsag: 174, 191, 196, 198. 

 

Løndel 0246 er også dannet for studerende, PKAT 240 KL 35 & 92 

  

Advis RR2967 er dannet, hvis afgangsårsag 88, 183, 188 og 194 er i kraft pr. 

01-01-2017 eller senere. 

 

 

6. Ændret distribution af U 824, gebyrliste 

 

 

 
På baggrund af efterspørgsel fra en række kunder, har vi besluttet at omlægge 

distribution af uddata 824: Gebyrliste – der er dokumentation i forbindelse med 

kvartalsvise opkrævninger. Listen viser antallet af registre, fx aktive og inaktive 

lønregistre. 

 

Uddata 824 leveres i dag til den af institutionens partneraftaler, hvor der i øvrigt 

leveres datafiler, eksempelvis regnskabsposter. Da det volder en del kunder 

problemer med at tilgå uddata 824, vil dette uddata fremadrettet blive distribueret 

på den af institutionens partneraftale, hvor der leveres PDF-filer. 

 

Ændringen sker til lønkørsel 03/17 – altså fra og med februar måned 2017.   

 

 
 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Loeninformation/~/media/Files/Systemer/SLS/Løninformation/2016/Lninfo%20nr%202301171.pdf
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7. Advis 

 

 

 

Vi har foretaget rettelse så advis RB7951 (Medarbejder er fratrådt pr. %1 - der er ikke 

afregnet feriegodtgørelse?) også udskrives i LG 01 - LG 03. 

 

Ved en fejl er dette advis ikke dannet i LG 01/17 og LG 02/17, 1. lønkørsel. 

 

 

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: 
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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

