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Løninformation nr. 15 af 9. august 2017 
(LG 09/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 09/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 14. august 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 løndele 

 

 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

 

Løndel 2000 Løn 

For PKAT 026, 027, 103 og 125 stoppes beregningen af løndel 2000 med 

arbejdstimer, hvis løndel 2000 ikke er i kraft. Vi har rettet med virkning fra 1. 

august 2017. 

 

 

Løndel 2180 Særskilt vederlag  

Felt 3 er åbnet for indrapportering for GRP 806, 807 og 876-889, uanset om 

løndel 7040 ATP-bidrag ikke er i kraft. 

 

 

Løndel 2321 Særligt tillæg, pensionsgivende 

Løndel 2322 Funktionsbestemt tillæg, pensionsgivende 

Løndel 6765 Vagtordning 

 

Fremover dannes kreditorkode 1007 i stedet for kreditorkode 1008 ved beregning 

af pensionsbidragene. 

 

Løndel 6533 Tolkning, høj takst  

Løndel 6534 Tolkning, lav takst  

Løndel 6535 Tolkning, øvrig 

Løndel 6538 Transporttid  

 

Der er nye værdier pr. 1. juli 2017. 
 

VIGTIGT Vi  har efterreguleret allerede indberettede honorarer for   

 juli 2017. 
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Løndel 6700 Rådighedsvagt 

Løndelen er åbnet for PKAT 36 Bygningskonstruktører. 
 

 

Løndel 6760 Vagtvederlag/bagvagt 

Nye satser er oprettet pr. 1. juli 2017 i  31/3-12-niv.: 

 Sats 4: kr. 4.670,95 - aktuelt niv. 4.869,21 

 Sats 5: kr. 1.918,56 - aktuelt niv. 2.000,00 

 Sats 6: kr. 2.446,67 - aktuelt niv. 2.550,52 

 Sats 7: kr. 1.004,94 - aktuelt niv. 1.047,60 

 Sats 8: kr. 267,46 - aktuelt niv. 278,81 
 

 

Løndel 7024 Pensionsbidrag 18%  

Cirkulære af 11. november 2016 om protokollat til aftale om nyt lønsystem for 

lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede 

uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler (Modst.nr. 

033-16)  

 

I henhold til protokollatet kan pensionsbidraget udbetales som løn til ansatte, der 

er fyldt 70 år.  

 

Vi har åbnet felt 3 på løndel 7024 for indrapportering af 100,00 %, såfremt 

pensionsbidraget skal udbetales som løn. 

 

 

2. Kredko 1008 og 20351  

 

 

 

Kreditorkoder 1008 og 20351 er ændret til kreditorkode 1007 – alle 

kreditorkoderne er JØP og har samme kontonummer – rettet med henblik på 

oprydning. 
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3. Advis RB7270 – Løndel 0222  

 

 

 

Fremover udskrives advis RB7270, hvis en af følgende kreditorkoder er 

indrapporteret på løndel 0222 Registreringer ift. Bilag M  

 

Kreditor 1039, Efterlønskassen 

Kreditor 1070, Pensionskassen for Erhvervsskoler 

Kreditor 1108, Pensionsordninge´n af 1925. 

 

Såfremt der i henhold til aftalen om bilag M beregnes pensionsbidrag af 

basislønnen, når denne overstiger den pensionsgivende løn på slutskalatrin, skal 

bidraget afregnes til en supplerende ordning i lighed med pensionsbidrag af tillæg. 

  

RB7270: Kreditorkode på løndel 0222 skal ændres - supplerende pensionsbidrag 

skal afregnes til en supplerende pension i f.eks. PFA. 

 

 

4. eIndkomst 

 

 

 

Opsætning af værdier i felt 68 til eIndkomst 

  Løndel 2105 Statspension  

  Løndel 2682 Sygedagpenge  

 Løndel 2689 Sygedagpenge, feriegivende  

 Løndel 2690 Sygedagpenge, ej feriegivende  

 Løndel 2721 1. - 3. ledighedsdag  

 Løndel 2722 1. - 3. ledighedsdag  

 Løndel 4555 Befordringsgodtgørelse  

 Løndel 5809 Befordringsgodtgørelse  

 Løndel 6530 Domsmand/Lægdommer  

 Løndel 6934 Rejselegat/-stipendium  

 Løndel 6937 B-indkomst uden AM-bidrag  

 Løndel 6938 Legat m.v.  

 

Værdi i felt 68 udmeldes fremover i felt 4 på lønbåndet til brug for indberetning til 

eIndkomst. 
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Indkomsttype 09 (skattefritagede) i eIndkomst 

Ved gennemgang af fejl fra indberetningen til eIndkomst er der lønmodtagere, der 

får opsat indkomsttype 09, selvom der er almindelig skattepligt. Der har tidligere 

været opsat skattefritagelseskode, som ikke er nulstillet ved ændring til almindelig 

skattepligt.  

 

Fremover nulstilles skattefritagelsesårsagen og indkomsttypen, hvis der er 

almindelig skattepligt i henhold til skattekortet. 

 
 

5. HR-Løn 

 

Masseindberetningsskabelonen ”Opret ansæt. – løse ansæt version 1.00” udvides 
med en ny kolonne, hvor koden for afvigende løndelstekst kan indberettes. 

Det betyder, at fra d. 22/8-2017 skal man downloade den nye version:  

 Opret ansæt. – løse ansæt version 1.01. 

Det vil ikke være muligt at anvende gammel version 1.00 efter lønkørslen LG 
09/17, 2. lønkørsel.  
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6. 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

