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Løninformation nr. 19 af 9. oktober 2017 
(LG 11/17, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 11/17, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 13. oktober 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 11/17, 1. lønkørsel. ........................................ 1 
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi lukket følgende PKAT for indrapportering. 

 

 PKAT 152 Lederstillinger   

 PKAT 160 Værnepl. personel  

 

 

PKAT 540 Korrespondenter,  

KL 80 Introduktionsstilling er slettet, da PKAT 540 ikke er omfattet af aftalen om  

ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger. 

 

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 4686 Kvalifikationstillæg  

Vi har forhøjet max. vedr. Felt 1 til kr. 500.000,00. 

 

Løndel 5320 Skattefri Time- og dagpenge  

Vi har forhøjet max. vedr. Felt 1 kr. 20.000,00 pr. måned. 

 

Løndel 5814 Skolepraktikydelse  

Løndel 5815 Skoleydelse  

Løndel 5824 Skolepraktikydelse  

Løndel 5825 Skoleydelse  

  

Vi har indlagt nye værdier pr. 1/1-2018,  

 kr. 3.120,00 pr. måned for elever under 18 år og  

 kr. 7.475,00 for øvrige 
 

Svarende til hhv. kr. 720,00 og kr. 1.725,00 pr. uge. 

 

Beløbene er ændret i henhold til Forslag til Finanslov - dermed kan beløbene nå at 

blive ændret igen, når Finansloven er vedtaget. 
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Løndel 7018 Pensionsbidrag  

 

For PKAT 060: Når der er valgt forhøjelsen af pensionsbidraget udbetalt som løn, 

kan der fremover indrapporteres værdierne 0,27 % eller 0,30 % i Felt 3. 

 

Løndel 7010 Pensionsbidrag  

Løndel 7067 Pensionsbidrag  

Løndel 7108 Pensionsbidrag, seniorordning  

Løndel 7113 Pensionsbidrag, seniorordning  

  

Det testes fremover, at lønmodtageren er fyldt 70 år på ikrafttrædelsen for  

indrapportering af 100,00 % udbetalt som løn i felt 3. 

 
 

3. Udfasning af løbenr. 98 og 99 - funktioner 

 
 

 

Da arbejdsgangen ifm. anvendelse af løbenr. 98 og 99 til anvisning af tillæg ifm. 

funktion i højere stilling er tung - både ved indrapportering i SLS, men også i 

forhold til vedligehold i systemet, har vi besluttet, at udfase løsningen og erstatte 

med:  

 

 løndel 5420, 5421 og 5422 og  

 nye løndele 5423 og 8010. 
 

Udfasningen vil foregå således: 

Eksisterende funktioner med løbenr. 98 og 99 skal inden for det næste halve år og 

senest med udgangen af marts 2018 lukkes og konverteres til den nye løsning.  

 

Pr. 1. april 2018 vil disse registre blive opsat med en aktionskode (AKKO), som 

ikke efterfølgende kan åbnes igen. 

 

Fra og med LG 12/17, 1. lønkørsel kan der ikke længere oprettes nye registre med lbnr. 98 og 

99. 

 

Ny løsningsmodel vil være fuldt implementeret fra og med LG 05/18. 

 

Eksisterende løndele: 

 Løndel 5420: Funktionstillægget indrapporteres i Årligt bruttobeløb (aktuelt) 

 Løndel 5421: Funktionstillægget indrapporteres i Årligt bruttobeløb (aktuelt) 

og er pensionsgivende 
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 Løndel 5422: Funktionstillægget indrapporteres i Årligt grundbeløb og 

procentreguleres 

  

Nye løndele: 

 Løndel 5423: Funktionstillægget indrapporteres i Årligt grundbeløb, er 

pensionsgivende og procentreguleres 

 Løndel 8010: Antal timer med 2 decimaler, som omregnes efter 

kalenderdagsberegning, så fradraget vil være forskelligt afhængig af om det 

indrapporterede timetal vedrører en måned med 28, 29, 30 eller 31 

kalenderdage.  
Denne løndel anvendes til fradrag for fraværsperioder i funktionsperioden og 

reducerer både funktionstillægget og evt. pension af dette tillæg. 

   
 
 

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

