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Løninformation nr. 17 af 7. sept. 2017 
(LG 10/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 10/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. september 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 10/17, 1. lønkørsel. ........................................ 1 

1. Ændringer til eksisterende PKAT............................................................................... 2 

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

3. Advis ............................................................................................................................... 3 
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 27 Efterindtægt  

Lønnen for september blev ved en fejl ikke beregnet - denne er nu efterreguleret. 

 

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 218 Samtidighedsferie 

Løndelen kan nu oprettes under AKKO.  

 

Løndel 2721 1. - 3. ledighedsdag og løndel 2722 1. - 3. ledighedsdag 

Vi har tilrettet løndelene i forhold til den nye bekendtgørelse pr. 1. juli 

2017, således at antal dage i felt 1, beløb i felt 2 og dagsfradrag i felt 3 nu følger de 

nye regler. 

 

Løndel 2866 Topcheftillæg, personligt  

Vi har hævet indrapporteringsmax til 750.000,00 kr.. 

  

Løndel 6937 B-Indkomst uden AM-bidrag  

Ved en fejl blev sats 0 ikke dannet og der er ikke udbetalt. 

 

VIGTIGT Vi 

har efterreguleret løndel 6937 pr. 1/9-2017 for 

lønform 1 og pr. 1/8-2017 for lønform 2. 

 

 

LKO 7009 Ekstra pensionsbidrag  

Pensionsbidraget er ikke blevet opsummeret til arbejdsgivers pensionsbidrag, der 

skal indberettes til eindkomst fra 2017. Vi har efterreguleret og opsummering er 

nu foretaget pr. 1. januar 2017. 
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Løndel 7018 Pensionsbidrag  

Vi har oprettet ny sats 119 med 19,00%. Satserne danner løndel 357 og 397 på 

lønsedlen. 

 

Løndel 7040 ATP Livslang Pension  

For PKAT 177 Ansat (amts)kommunal KL 67 og 68 skal satsen ændres til sats 0 

(ATP-sats A) pr. 1/1-2016 iflg. overenskomst 2016. 

 

Der udskrives fremover advis RB7113 "Løndel 7040 skal ændres til sats A for 

PKAT 177". 
 

Løndel 8000 Fravær enkelte dage 

Løndel 8005 Fravær enkelte timer  

Løndel 8035 Fravær, pasning af syge m.m.  

Fremover reduceres løntimerne på ovenstående løndele i eIndkomst, selvom 

ATP-timerne ikke reduceres. 

 

Løndel 8037 Fravær mod betaling 

Løndelen er fremover kun åben for GRP 719 og 793. 

 

 

3. 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

