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Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 
(LG 11/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 11/17, 2. lønkørsel.  

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

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

 

PKAT 231 Bioanalytikere  

Fremover dannes løndel 3950 automatisk for PKAT 231. 

 

    

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

 

Løndel 1925 Pensionsalderforhøjelse  

Vi har tilrettet beregningen ved pensionsskalatrin 98. 

  

 

Løndel 7072 Pensionsbidrag af tillæg  

Vi har åbnet Felt 3 for indrapportering af procent, som skal anvendes, hvis 

medarbejderen ved opnåelse af 70 år ønsker pensionsbidraget udbetalt som løn.  

 

Der kan indrapporteres 0 eller 100 %. 

  

Der dannes automatisk løndel 2020 Tillæg vedr. pension med beløbet. 
 
 
  

Løndel 7214 Pensionsbidrag  

Løndelen er rettet, så der fremadrettet bliver reduceret i pensionen ved 

fravær uden løn. 
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3. Ny løsning vedr. rettelse af engangsregistre 

 

 
 

Til denne lønkørsel har vi implementeret en ny løsning, så I fremover ikke 
behøver at indsende sager til os, hvis I har rettelser til engangsregistre, der 

medfører ønsket tilbagebetaling af skat. 

 

Ved regulering af negativ skat mv., har institutionerne hidtil oprettet et nyt 

engangsregister, hvor rettelser er blevet indrapporteret inkl. tilbagebetaling af skat 

på løndel 2950 - og herefter kontaktet Moderniseringsstyrelsen, som åbnede for 

adgangen til at regne negativ skat mv. mod betaling af 1 konsulenttime. 

 

Fremover når I opretter et nyt engangsregister og indrapporterer løndel 2950 

Tilbagebetaling af skat – kontrollerer lønsystemet automatisk, at der ikke 

indrapporteres et større beløb end der tidligere er indeholdt på samme 

medarbejder og SE-nummer. 

 

AM-bidrag af både løn og feriepenge vil fortsat blive automatisk tilbagebetalt, med 

mindre lønmodtageren har frikort. Hvis lønmodtageren har frikort, vil AM-

bidraget ikke blive tilbagebetalt automatisk, og du skal derfor give for meget 

beregnet AM-bidrag tilbage på løndel 2945. 

 

NB! Hvis der skulle være indrapporteret et større beløb på løndel 2950 og evt. 

2945, end der tidligere er indeholdt i skat og AM-bidrag på et andet register hos 

samme arbejdsgiver, vil der blive dannet onlineadvis OT0693/OT0694 med 

teksten:  

 

”Der er kun indeholdt kr. x i A-SKAT/AM-bidrag. Der kan derfor ikke reguleres kr. x”  

        

Skat af for meget udbetalte feriepenge på løndel 5050, vil fortsat automatisk blive 

givet tilbage på løndel 9852 – og skal derfor ikke med i din udregning af beløbet 

på løndel 2950.  

 

 

4. Yderligere udvidet åbningstid op til lønkørsler 

 

 
Forsøget er afsluttet – der kommer yderligere udvidet åbningstid op til lønkørsler 

(SLS og HR-Løn) fra 2018. 
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Moderniseringsstyrelsen vil gerne efterkomme kundernes ønske om, at få mere tid 

til klargøring op til lønkørsler. Vi informerede i slutningen af marts måned 2017 

om en forsøgsperiode, der har strakt sig fra april til oktober måned 2017. 

I forsøgsperioden har vi udvidet åbningstiden på de dage hvor der er kørsler. 

Sideløbende med forsøgsperioden, har vi - sammen med vores systemleverandør - 

arbejdet på, at få mulighed for yderligere udvidet åbningstid op til kørsler.  

Det har vi bl.a. gjort ved at se på, om vi kunne optimere nogle elementer i 

klargøringen op til kørsler og i tilknytning til selve kørselsafviklingen.  

 

Uddata kommer hurtigt efter kørsler 

 

Én af de væsentligste forudsætninger for, at kunne udvide åbningstiden op til 

lønkørsler har været, at skabe grundlag for hurtigere afvikling af uddatakørslerne. 

Det er essentielt at vores kunder, kan modtage uddata hurtigt efter kørslerne, og 

hermed kan komme i gang med kontroller mv. – så disse stadig kan nå at blive 

foretaget, inden lønnen er til disposition for lønmodtagere. 

 

Hvor uddatakørsler i 2017 strækker sig over 4 dage efter en lønkørsel, vil de fra 

2018 strække sig over ca. 1 døgn efter lønkørslen. Det vil fx betyde, at visse 

kontroluddata, fx uddata 720 og uddata 721 – fra 2018 vil blive stillet hurtigere til 

rådighed – forventet på 2. dag efter lønkørslen om morgenen, da de vil blive 

distribueret i takt med at de er færdige hos leverandøren.  

 

Tidspunktet for hvornår data er til rådighed i Lønarkivet, vil også i 2018 være ca. 4 

dage før dispositionsdato. 

 

Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at automatisere og optimere flere steder – 

både hos vores leverandør og hos os selv. 

 

En hel dag ekstra fra 2018 

 

Vi har besluttet, at kørselskalenderen for 2018 bliver: 

 Dagen for selve lønkørslen udskydes med én dag 

 Systemerne lukker kl. 14.00 på dage hvor der er lønkørsler 

Årsagen til, at vi i 2018 ikke fastholder tidspunktet kl. 15.00 fra forsøgsperioden 

er, at:  

http://www.modst.dk/Systemer/SLS-driftstatus/Forsoeg-aabningstid-i-SLS-og-HR-Loen
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 Vi kan se at langt den overvejende del af alle indberetninger (mere end 80 

%) – ligger i tidsrummet op til kl. 14.00 

 

 

 Give bedre tid til de såkaldte ad-hoc-kørsler (element i klargøringen), fx at 

hente skattekort 

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. 

 
I resten af 2017, fastholder vi kørselstidspunktet på kørselsdage til kl. 15.00. 
Kørselskalender for 2018 kan nu hentes på vores hjemmeside. 

 

    

 

5. Automatisk dannelse af afgangsårsag 99 mv. 

 

 

 

I LG 12/17, 1. lønkørsel vil vi danne AKKO 14/afgangsårsag99 automatisk pr. 

1/1-2018, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

 

 Lønmodtager står uden AKKO 

 PKAT er 78, 80-83, 91, 105-107, 503, 505, 507, 693-697 eller LF = 3 

(timeløn) 

 Hvis oprettelsen er sket før 1/12 sidste år 

 Faste felter indeværende år er blanke 

 

http://www.modst.dk/Systemer/Driftstatus
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Kalendere
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Hvis lønmodtageren i LG 06/18 fortsat står med afgangsårsag 99 og opfylder 

ovennævnte slettebetingelser, så slettes registret. 

 

VIGTIGT Du 

skal selv slette/ændre den opsatte afgangsårsag, hvis 

du ikke ønsker at registret skal slettes.  

 

 
OBS!  Vedr. afgangsårsag 2xx 

 

Tidligere har det været sådan, at der i visse situationer blev tillagt 200 til den 

indrapporterede afgangsårsag – af tekniske årsager. 

 

Denne automatisk er nu fjernet, da der ikke længere er behov herfor.  

 

 

 
 

6. Ny intern kontoplan pr. 1/1-2018 

 

 

Skal I have ny intern kontoplan fra det nye finansår, kan vi tilbyde at opsætte 

denne maskinelt. 

 

Vi skal have følgende oplysninger i et regneark: 

 

 Nuværende kontostreng samt ny kontostreng (delregnskab, segmenter og evt. 

adm.tj.st.) 

 Eller lønnumre med oplysning om ny kontostreng 

 

Vi skal have ovenstående oplysninger senest medio november 2017. 

 

Når vi får henvendelsen, vil vi danne transaktioner pr. 1/1-2018, med den nye 

kontostreng. 

 

Efter supplementsperioden (LG 03/18, 1. lønkørsel) vil vi tilrette 

konteringsoplysningerne tilbage i tiden, til de oplysninger der er registreret pr. 

1/1-2018. Dette gør vi for at sikre at fremtidige efterreguleringer vedr. gammelt 

år, vil blive konteret iht. den nye kontostreng. 
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7. Advis 

 

 
 

I denne lønkørsel har vi dannet advis RR2797 med teksten: 

 

”Lønmodtager er opsat til bikort, men LKO 9850 viser hovedkort. Når der modtages nye 

eSkattekort til årsskiftet, vil der derfor blive indlæst bikort. Rettelse skal ske snarest via Faste 

felter, Øvrige” 

 

Dette advis bliver dannet, for at du kan sikre dig, at SLS bestiller den rigtige type 

skattekort for 2018 til dine lønmodtagere. 

 

VIGTIGT Du 

Skal indrapportere markering for indlæsning af 

hovedkort via Faste felter/Øvrige eller ved at oprette 

løndel 251, Bestilling af eSkattekort. 

 

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

