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Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 
(LG 08/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 08/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. juli 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: 
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

 

PKAT 153 Lærere, tjmd.  

 

Hovedgruppen er ændret fra tjenestemandslignende til tjenestemænd. 

 
 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

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  

  

Fremover dannes advis OT0506 ved tildeling/ændring af pensionsgivende tillæg, 

hvis en af ovenstående løndele er i kraft - med teksten: 

  

”Husk eventuelt også at ændre LKO XXXX”. 

 

  

Løndel 646 Arbejdsløshedsforsikring mv. (Færøerne) 

 

Da der igennem de seneste år er opkrævet for lidt i bidrag, er det manglende 
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bidrag for perioden beregnet som 0,12% af det samlede beløb i Færøsk indkomst 

DÅ, hvilket er opkrævet særskilt på løndel 0646. 

  

 

Løndel 3993 Uniformsgodtgørelse  

Vi har hævet Max. vedr. felt 1 til kr. 21.100,00. 

 

 

Løndel 5062 Ferielønregulering 

 
Vi har åbnet Felt 3 for indrapportering af nye satser 2 og 3.  

 

Sats 2 og 3 anvendes ifm. seniorordning, hvor der indbetales samme  

pensionsbidrag på både optjenings- og afholdelsestidspunktet, hvorfor der ikke 

skal ske omberegning af pensionsbidrag.  

 

Sats 2 udmeldes under løndel 5062, almindelig ferielønregulering og  

Sats 3 udmeldes under løndel 5063, ferielønregulering af særlige feriedage. 

 

Advis RB7109 dannes ikke ikke for sats 2 og 3. 

 

 
Løndel 7019 Pensionsbidrag  

 

Vi har ændret, så ved indrapportering af løndel 7019 sættes løndel 7018, 7024 og 

7039 automatisk i afgang. 

 

  

Løndel 7204 Supplerende pension  

Løndel 7205 Supplerende pension  

Løndel 7212 Ratepension/-forsikring mv.  

Løndel 7220 Pension/-forsikring  

Løndel 7228 Supplerende pension  

Løndel 7229 Supplerende pension  

Løndel 7236 Pensionsbidrag  

Løndel 7445 Pensionsbidrag §53a  

  

Løndelene er lukket for indrapportering, da de enten er identiske med andre 

løndele, andet regelsæt bør anvendes - eller ikke er anvendt i længere tid. 
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Løndel 8420 Tjenesteboligbidrag, vurderingsleje 

Løndel 8425 Lejeboligbidrag, vurderingsleje   

 

Tjenesteboligbidrag er forhøjet med 1,6% iht. cirkulære Modst. nr. 011-17. 

 

Vi har reguleret løndel 8420 og 8425 pr. 1/8-2017, hvis datoen i felt 2 er mindre 

end 2016.08.01 

 

Samtidig har vi dannet advis RR2441 med teksten:  

 

”Tjeneste-/lejeboligbidrag er reguleret pr. 1/8-2017 iht. cirkulære Modst.nr. 011-17 af d. 24. 

april 2017” 

 

  

 

3. Grønlandsk procentregulering 

 

 
 

Iht. resultat af forhandlingerne pr. 1. april 2015 mellem Finansministeriet og CFU 

for statens tjenestemænd i Grønland har vi indlagt ny procentregulering: 

 

 pr. 1. april 2015, 42,2117%,  

 pr. 1. april 2016, 43,2002%,  

 pr. 1. april 2017, 44,1888%.  

 pr. 1. april 2018, 45,1773% og  

 pr. 1. april 2019, 46,5896% 

  

Ændringen vedrører PKAT 401, 402, 403, 407, 411, 417, 418, 427, 445, 446, 449, 

471, 480, 484, 485, 492 og 493. 

  

Løndele, der procentreguleres efter de grønlandske tjenestemænds 

procentregulering uanset hvilken PKAT, de anvendes af, er ligeledes reguleret. 

 

VIGTIGT Vi har efterreguleret pr. ovenstående datoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/011-17.ashx
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4. Advis 

 

 
 

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 

to måder: 

 

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. 

 

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). 

 

Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i 

emnebeskrivelsen Fejl og advis  

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Fejl%20og%20advis2.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/~/media/Files/Systemer/SLS/Vejledninger/Emnebeskrivelser/Opslag/Fejl%20og%20advis2.pdf

