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Løninformation nr. 4 af 20. feb. 2017 
(LG 03/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 03/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 28. 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, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Ændringer til eksisterende PKAT............................................................................... 2 
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3. Uddata 824: Gebyrliste, distribution er omlagt ......................................................... 4 

4. Advis ............................................................................................................................... 4 
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

  

PKAT 684 Officerer m. rådighed  

Vi har oprettet nye klasser 24 og 25 pr. 1/1-2015. 

 

KL 24, Officerer, lønramme 24 

 1.år - 2.år TR 01 (SKTR 30)    

 3.år - 4.år TR 02 (SKTR 32)    

 5.år - 6.år TR 03 (SKTR 34)    

 7.år og flg. år.  TR 04 (SKTR 36)   

 

KL 25, Officerer, lønramme 24, begrænset rådighed 

 1.år - 2.år TR 01 (SKTR 30)    

 3.år - 4.år TR 02 (SKTR 32)    

 5.år - 6.år TR 03 (SKTR 34)    

 7.år og flg. år.  TR 04 (SKTR 36)   

 

Løndel 2123 dannes automatisk for KL 24. 

 

  

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 3363 Funktionstillæg  

Vi har oprettet ny sats 13, kr. 388,00 pr. vederlag (niveau 31/3-12). 
 
 

Løndel 3992 Uniformsgodtgørelse  

Vi har omlagt sats 0 pr. 1/2-2017 til grundbeløb i niveau 31/3-12, kr. 2,86, hvilket 

svarer til 1/1924 af kr. 5.500,00, jf. organisationsaftalens bilag 4, § 2.  

Sats 1 er samtidig lukket for indrapportering. 
 



 Side 3 af 6 

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2017 (LG 03/17, 2.) 

 

Løndel 5264 Udokumenteret nattillæg 

Jf. cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser, er satsen for 

udokumenteret nattillæg sat ned fra 210,00 til kr. 209,00 så beløbet nu er i 

overensstemmelse med Skatteministeriets fastsatte beløb.  

  

Løndel 5264 sats 0, 1 og 8 er ændret til kr. 209,00 pr. 1/1-2017.  

 

Vi har ikke efterreguleret. 
 

 

Løndel 6540 Km-godtgørelse - B-indkomst  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2017, og har efterreguleret. 
 
 

Løndel 6546 Overtimer, erhvervsskoler  

Hjemmel på løndelen er rettet til: 

Cirkulære af 30 juni 2015 om arbejdstid for lærere ved institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 027-15). 

  

Løndelen er fremover kun åben for PKAT 062, 206, 211 og 260.  

 

Akademikerne er omfattet af regler om merarbejde, hvorfor løndel 6992 skal 

anvendes i stedet. 
 

 

Løndel 6788 Tilkaldevagt  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2017 for sats 2 og 3. 

 

 Sats 2, kr. 336,35 (grundbeløb niveau 1991) 

 Sats 3, kr. 387,33 (grundbeløb niveau 1991) 

  

Løndelens navn er ændret til "Ekstravagter OGL". 
 
 
 

Løndel 7083 Pensionsbidrag, lav sats  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/3-2012 og 1/4-2015, og har efterreguleret. 

  

Pr. 1/3-2012 udgør  

 eget bidrag 2,02 % og arbejdsgivers bidrag 4,05 % og  

 

Pr. 1/4-2015 udgør  

 eget bidrag 2,20 % og arbejdsgivers bidrag 4,41 %. 
 
 
 
 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2015/~/media/Circular/2015/027-15.ashx
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3. Uddata 824: Gebyrliste, distribution er omlagt 

 
 
 

Jf. løninformation nr. 2, LG 02/17, 2. lønkørsel har vi til denne lønkørsel omlagt 

distributionen af uddata 824: Gebyrliste, så levering af uddata'et sker på den af 

institutionens partneraftaler, hvor der leveres PDF-filer. 

 
 
 

4. 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: 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Løninformation/2017/Lninfo%20nr%200202172.pdf
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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

