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Løninformation nr. 6 af 23. marts 2017 
(LG 04/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. marts 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. Forsøg med udvidet åbningstid 

 
 
 
Forsøg med udvidet åbningstid op til kørsler (SLS og HR-Løn) 

 

Moderniseringsstyrelsen vil gerne efterkomme kundernes ønske om, at få mere tid 

til klargøring op til lønkørsler. 

 

Vi har derfor aftalt med vores systemleverandører, at åbningstiden forsøgsvis 

udvides på dage hvor der er kørsler. Det sker foreløbig i prøveperioden fra april til 

oktober måned 2017. 

 

For at fastholde en høj grad af sikkerhed for, at den samlede kørsel kan nås inden 

for det vindue der forudsættes, for at få alle kørselselementer afviklet med rette 

kvalitet - ændres kørselstidspunktet på kørselsdage fra kl. 12.00 til kl. 15.00: 

 

Lønkørsel

Adgang til systemerne

Kl. 15.00

Adgang lukkes

Modst klargør

Fx bestiller skattekort

Systemleverandør klargør

Fx henter skattekort

Kl. 08.00

Adgang efter kørsel

Kørselsafvikling

Dag 1 Dag 2

Adgang til systemerne

 
 

Systemerne forventes fortsat åbnet dagen efter kørsler kl. 8.00. Hvis det – mod 

forventning – ikke sker, vil vi informere herom på Moderniseringsstyrelsens 

hjemmeside under Driftstatus. 

 

Ligeledes forventes det, at den forsøgsvis udvidede åbningstid, ikke vil give 

forsinkelser på levering af uddata, udtræk mv. fra Statens Lønløsning. Hvis det – 

mod forventning sker, vil der ligeledes blive informeret herom på 

Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under Driftstatus. 

 

Opmærksomhedspunkt ved Nyansættelser/oprettelser 

 

Da kørselsforløbet ved den forsøgsvise udvidede åbningstid op til lønkørsler, vil 

give et mere sammenpresset klargøringsforløb – både hos Moderniserings-

styrelsen og hos systemleverandør – kan der være risiko for, at skattekort i 

http://www.modst.dk/Systemer/Driftstatus
http://www.modst.dk/Systemer/Driftstatus
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tilknytning til nyansættelser/oprettelser - der indberettes samme dag hvor der er 

kørsel - ikke når at blive hentet og indlæst inden for den forkortede tidsramme. 

 

Hvis der er indberettet en nyansættelse/oprettelse på dagen for lønkørsel, og det 

ikke nås at få hentet og indlæst skattekort fra SKAT – vil medarbejderen blive 

trukket 55 %. 

 

Man kan evt. beslutte, at der ikke indberettes nyansættelser/oprettelser på samme 

dag der er kørsel, eller vælge at foretage evt. rettelse efter kørslen. 

 

Løntest 

Der vil fortsat ikke kunne bestilles og afvikles løntest i SLS på de dage hvor der er 

lønkørsel. Det samme gælder – af tekniske årsager – også dagen efter lønkørsler, 

hvor der heller ikke vil kunne bestilles og afvikles løntest i SLS. 

Der henvises til brug af Løntjek i HR-Løn, der altid kan bruges i åbningstiden for 

systemet. 

 

Resultat af forsøgsperioden 

Moderniseringsstyrelsen vil løbende følge op på, hvordan fx kørselsafviklingen vil 

blive berørt/ikke blive berørt af den udvidede åbningstid. 

Hvis der i forsøgsperioden ikke konstateres større udfordringer, er det målet at 

gøre den udvidede åbningstid på kørselsdage permanent. 

 

Vi giver en orientering om resultatet af forsøgsperioden inden udgangen af 

oktober måned 2017.  

 

 

2. Ændringer til eksisterende PKAT 

 

 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

 

PKAT 38 Bibliotekarer  

Vi har oprettet ny KL 65, som erstatter KL 64, som fejlagtigt var oprettet med 

ACTR 01, 02, 03, 04 i stedet for ACTR 01, 02, 04, 05. 

 

VIGTIGT I skal selv indplacere på den ny KL. 
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PKAT 583 Pædagogisk Personale  

Vi har rettet advis RB7113, således at advis’et dannes for KL 3, 11, 13, 18, 19 og 

20, hvis ikke sats 37 er i kraft - og for øvrige klasser hvis ikke sats 32 er i kraft. 
 
  

 

3. Nye løndele 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende ny løndel. 

 

Løndel 7008 Sundhedsforsikring 

  

Løndelen skal anvendes, når det i en pensionsordning er bestemt - fx ved fleksjob 

- at lønmodtageren skal indbetale beløb til en sundhedsforsikring. 

  

Beløbet indberettes til SKAT af pensionskassen. 

 
 
 

4. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

 

Løndel 2395 Værdi af fri kost og logi  

Vi har rettet udmelding af antal enheder på lønsedlen. 

 

 

Løndel 2831 Diverse timeløn  

Vi har åbnet Felt 4 for sats 1, der gør beløbet pensionsgivende. 

 

 

Løndel 2992 Lønreduktion, socialt kapitel 

Vi har åbnet Felt 3 for indrapportering af sats 1. 

  

Sats 1 anvendes, hvis den overenskomstmæssige timeløn er mindre end 

timelønnen i Felt 1 - og der ifølge Jobbanken skal beregnes den højere timeløn.  
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I sådanne situationer skal lønnen beregnes med timelønnen fra Felt 1 i stedet for 

den overenskomstmæssige løn.  

  

Der beregnes kun pensionsbidrag og feriegodtgørelse af den overenskomstmæs-

sige løn.  

  

For timelønnede udmeldes differencen under løndel 2992 i stedet for under løndel 

4986/4690. 

 

 

Løndel 3100 Hundeførertillæg  

Løndel 3246 Hundetillæg  

  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/4-2017 på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 

1/1-2017: 100,3. 

 

 

Løndel 5003 Lønudbetaling, restferie ved samtidighedsferie 

Vi har åbnet Felt 3 for sats 1, der foretager nulstilling af følgende faste felter: 

  

 Ferietotal-1 DÅ 

 Ferietotal-1 SÅ 

 Ferietotal-1 FÅ 

 Ferietotal-2 DÅ 

 Ferietotal-2 SÅ 

 Ferietotal-2 FÅ 

 Merarb.beløb SÅ 

 Merarb. DÅ 

 Fer.g. løn v/org.arb. DÅ 

 Fer.g. løn v/org.arb. SÅ 

 

 

Løndel 5274 Rejseforskud  

Vi har ændret datotesten til LG - 5 år til LG + 6 måneder. 

 

 

Løndel 6738 Vagttillæg/tilkald  

Vi har oprettet ny sats 4, der udgør kr. 823,14 i niveau 31/3-2012. 

 

 

Løndel 6942 Tinggave/naturalie  

Vi har åbnet Felt 3 for indrapportering af sats, hvor sats 1 konteres på artskonto 

22.20. 
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Løndel 8455 Boligopvarmning m.m.  

Jf. cirkulære af 20. marts 2017 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. 

april 2017 (Modst.nr. 008-17) – har vi indlagt ny værdi pr. 1/4-2017: 

  

 kr. 1,70 pr. nettokvadratmeter. 

 

 

Følgende løndele er lukket for indrapportering, idet de ikke er anvendt de 

seneste 2 år 

 

Løndel 2378 Kosttilskud  

Løndel 2511 Værgevederlag  

Løndel 3157 Rådighedstillæg, snerydning  

Løndel 3162 Aftentillæg  

Løndel 3364 Funktionstillæg  

Løndel 4640 Undervisning  

Løndel 4641 Censorvederlag  

Løndel 4674 Timelønnet undervisning  

Løndel 4731 Karrieretillæg  

Løndel 4732 Rejsetillæg  

Løndel 4810 Undervisningstimer, sats 1-2  

Løndel 4995 Tilsynshonorar m.v.  

Løndel 5070 Ferielønstillæg  

Løndel 5377 Vederlæggelse, formænd  

Løndel 5623 Smudstillæg, 5%  

Løndel 6120 Undervisning m.m.  

Løndel 6403 Undervisning, sats C, Grønland  

Løndel 6404 Undervisning, sats D, Grønland  

Løndel 6770 Observatorvederlag  

Løndel 6795 Rådighedsvagt SRV 

 

 

5. Nyt på hjemmesiden 

 

 

Vi har lagt 2 nye ”Spørgsmål og svar” på hjemmesiden: 

 

Hvordan retter jeg, når der er afregnet pensionsbidrag til en forkert pensionskasse 

(kreditor)? 

 

Hvordan retter jeg, når der er afregnet for meget i IAP pension? 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/00817.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Spoergsmaal-og-svar/Generelt-om-SLS#Hvordan retter jeg, når der er afregnet pensionsbidrag til en forkert pensionskasse (kreditor)?
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Spoergsmaal-og-svar/Generelt-om-SLS#Hvordan retter jeg, når der er afregnet pensionsbidrag til en forkert pensionskasse (kreditor)?
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Spoergsmaal-og-svar/Generelt-om-SLS#Hvordan retter jeg, når der er afregnet for meget i IAP pension?
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6. Advis 

 

 

 
Vi har dannet RK7901 med teksten:  
 
"Skal der udbetales særlig feriegodtgørelse for sidste år?(Løndel 6980 skal anvendes)".  
 
Dette advis dannes for alle med AKKO 15, 16 og 32 (hvis afgangsårsagen er 
forskellig fra 32, 90 og 290) – hvis ferietotalerne for sidste år ikke er 0 kr.  
 
Vi har dannet RK7950 med teksten: 
"Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk for denne lønmodtager med afgangsårsag 32, 90 
eller 290". 
 

Vi har dannet RB7951 med teksten: 

”Medarbejder er fratrådt pr. %1 - der er ikke afregnet feriegodtgørelse?” 

 

Fremover undtages registre med AKKO 15, afgangsårsag 93. 

 
 

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

