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Løninformation nr. 3 af 8. feb. 2017 
(LG 03/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 03/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 14. februar 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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 

 

Løninformation om lønkørsel for LG 03/17, 1. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Nyt cirkulære .................................................................................................................. 2 

2. Ændringer til eksisterende løndele.............................................................................. 3 

3. Automatisk indlæggelse af feriedage i Ferie-/Fravær .............................................. 4 

4. Ændring til Masseindberetningsskabelon .................................................................. 5 

5. Advis ............................................................................................................................... 6 
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1. Nyt cirkulære 

 
 
 
PKAT 242 Farmakonom/defektrice  

 

Cirkulære af 25. januar 2017 om organisationsaftale af 24. januar 2017 mellem  

Finansministeriet, CO10 og Farmakonomforeningen med virkning fra 1. april 

2015 (Modst.nr. 006-17) 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

PKAT 258 Kokke/kogersker  

 

Cirkulære af 25. januar 2017 om organisationsaftale af 20. december 2016 mellem 

Finansministeriet, CO10, 3F og Kost & Ernæringsforbundet med virkning fra 1. 

april 2015 (Modst.nr.005-17).  

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

PKAT 266 Køkkenpersonale  

 

Cirkulære af 25. januar 2017 om organisationsaftale af 20. december 2016 mellem 

Finansministeriet, CO10, 3F og Kost & Ernæringsforbundet med virkning fra 1. 

april 2015 (Modst.nr.005-17).  

 

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

PKAT 284 Ergo-/fysioterapeuter  

 

Cirkulære af 24. januar 2017 om organisationsaftale af 19. januar 2017 mellem  

Finansministeriet, CO10, Danske Fysioterapeuter samt Ergoterapeutforeningen 

med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 004-17). 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

 

 

 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/006-07.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/005-17.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/005-17.ashx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/004-07.ashx
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2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 674 Bidrag, tjenestemandspension 

 

Ved fremtidige automatiske oprettelser af løndelen indrapporteres 

pensionsskalatrin i felt 5. Ved gammel løn anvendes skalatrin på overenskomst og 

ved ny løn sættes skalatrin lig 99 og der udskrives OT0654: " Pensionskalatrin er 

99. Korrekt Pensionsskalatrin skal indrapporteres på Bidrag, 

tjenestemandspension (LKO 660/ LKO 674)" 

 

 

Løndel 3365 Ulempetillæg  

 

Ny sats 70 oprettet, kr. 6,00 pr. time. 

Anvendes ved lastning og losning af skibe. 

 

 

Løndel 6533 Tolkning, høj takst  

 

Nye værdier pr. 1/1-2017 efterreguleret. 

 

 sats 1, kr. 567,00 

 sats 2, kr. 1.134,00  

 sats 3, kr. 22,95 

 sats 4, kr. 24,60 

 sats 5, kr. 215,95 

 

 

Løndel 242 Refusionsgrundlag 

  

Løndel 805 Barselsfonden  

Løndel 905 Barselsfonden  

 

Beregning af refusionstimer under LKO 4690 for PKAT 693 g 694 er rettet pr.  



 Side 4 af 8 

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.) 

 

1/12-2016, efterreguleret 

 

Løndel 7219 Pensionsbidrag  

 

Pensionsbidraget er opsummeret forkert til felt 147 og 148 i eindkomst - hhv. eget 

og statens pensionsbidrag. 

Arbejdsgiverdelen er gået på fejl på grund af negativt beløb i felt 148 og eget 

bidrag er for stort i felt 147 i LG 02/2017 2. lønkørsel. 

Opsummeringen er nu rettet i SLS, efterreguleret. Når indberetning til eindkomst 

er foretaget efter LG 03/17 2. lønkørsel, rettes felterne manuelt af Modst. 
 

 

Løndel 7449 Pensionsbidrag  

 

Felt 5 er åbnet for indrapportering af årligt pensionsbidrag. Beløbet skal være et 

grundbeløb i niveau 1/4-1991 og skal udgøre det samlede årlige pensionsbidrag, 

arbejdsgiveren skal indbetale. 1/3 af bidraget anses for at være eget bidrag. Hvis 

felt 5 anvendes, skal de øvrige felter - eget bidrag, arbejdsgivers bidrag, forhøjet 

bidrag og årligt grundbeløb - være 0. 

 

 

Løndel 8903 Regulering af feriekonto 

  

Felt 4 er åbnet for indrapportering af sats 1. Sats 1 anvendes ved regulering af 

nettoferie for grønlandsbeskattede, der får opsummeret nettobeløbet til felt 278, 

279 og 280. LKO 9542, 9543 og 9544 dannes med nettobeløbet afhængig af 

optjeningsåret. 
 
 

Løndel 9841 Grønlands skat/dagsfradrag  

 

Løndelen, der aldrig har kunnet indrapporteres, er nu åbnet og beregningen er 

tilrettet, således at den er magen til LKO 9851. 

 

 

3. Automatisk indlæggelse af feriedage i Ferie-/Fravær 
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For de institutioner, der har bestilt automatisk indlæggelse af feriedage, har vi 
indlagt feriedage i Ferie/Fraværsmodulet for optjeningsåret 2016 (ferieåret 
2017/2018). 
  

OBS – til denne kørsel er der sket en fejl ved netop denne indlæsning.  

 

Fejlen betyder, at der er fejlagtigt blevet lagt optjente ferie og særlige feriedage for 

det gamle ferie år 2016/2017. Fejlen bliver rettet hurtigst muligt. 
   

4. Ændring til masseindberetningsskabelon 

 
    
Masseindberetningsskabelonen ”Enkelte løbende løndele version 0.03” udvides 

med en ny kolonne, hvor koden for afvigende løndelstekst kan indberettes. 

 

Det betyder, at fra den 17/2-2017 skal man downloade den nye version:  

 

Enkelte løbende løndele version 0.04. 

 

Det vil ikke være muligt at anvende version 0.03 efter lønkørslen LG 03/2017-2.  
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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: 

 



 Side 8 af 8 

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.) 

 

 

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

