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Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2017 
(LG 12/17, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 12/17, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 30. november 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 - Grønland 

 
 
 
 

Løndel 2252 Stillingstillæg  

 

Iht. aftale af 27. oktober 2017 mellem Finansministeriet og Akademikerne om 

tillæg til tjenestemandsstillinger i staten i Grønland omfattet af Akademikernes 

forhandlingsret med virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 019-17) 

  

VIGTIGT Vi 

har indlagt ny værdi pr. 1. april 2015, kr. 3.100,00 

(niveau 1/4-1991), og har efterreguleret. 

 

Det tidligere cirkulære omfattede kun specifikke stillinger, hvorimod følgende 

ansatte pr. 1. april 2015 kan oppebære tillægget: 

 

§1: 

Til tjenestemandsstillinger, der pr. 1. april 2015 var omfattet af Akademikernes 

forhandlingsret, ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 3100 kr. i årligt grundbeløb  

(niveau 1. april 1991). 

 

§ 2: 

Tillæg efter § 1 kan endvidere efter forudgående godkendelse fra 

Moderniseringsstyrelsen ydes til eventuelle nyoprettede tjenestemandsstillinger 

omfattet af Akademikernes forhandlingsret. 

 

§ 3: 

Tillægget ydes tilsvarende til ansatte, der måtte blive ansat på overenskomst-vilkår 

i en af de af §§ 1 og 2 omhandlede tjenestemandsstillinger.  

  

VIGTIGT I 

skal selv indrapportere tillægget, da der på 

tjenestemandsområdet i Grønland ikke er 

specifikation af forhandlingsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/01917.pdf
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Løndel 2981 Certificeringstillæg  

 

Cirkulære om pensionsbidrag af tillæg til FIC-operatører i Naviair i Grønland med 

virkning fra 1. april 2015 (Modst.nr. 022-17). 

 

VIGTIGT Vi 

har ændret pensionsbidraget pr. 1. april 2015 til 6% 

og har efterreguleret.  

Pr. 1. april 2018 udgør bidraget 10%. 

 

 

Løndel 7449 Pensionsbidrag  

 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 412 – som skal anvendes i stedet for løndel 

7018, hvis beløbet skal beskattes inden fremsendelse til pensionskassen. 

 

 

2. Ændringer til eksisterende løndele  

 

  

 

Løndel 2456 Åremålstillæg, ikke-pensg. 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 121 Speciallæger 
 
 
 

Løndel 5423 Pensionsgivende funktionsvederlag, procentreguleret 

Vi har ændret løndelen, så den dellønsberegner. 
 
Samtidig har vi åbnet Felt 3 for indrapportering af følgende løndele, så der er 

mulighed for at indbetale en anden pensionsprocent på funktionstillægget end  

på resten af lønnen: 

 

 Løndel 7016 Pensionsbidrag af tillæg  

 Løndel 7017 Arbejdsgivers bidrag af tillæg  

 Løndel 7070 Pensionsbidrag af tillæg  

 Løndel 7074 Pensionsbidrag af tillæg  

 Løndel 7094 Pensionsbidrag af tillæg  

 Løndel 7114 Pensionsbidrag af tillæg  

 Løndel 7115 Pensionsbidrag af tillæg 

 Løndel 7116 Pensionsbidrag af tillæg 

  

 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/02217.pdf


 Side 4 af 9 

Løninformation nr. 22 af 22. november 2017 (LG 12/17, 2.) 

 

Løndel 9000 Kontingent m.fl. 

 

På løndel 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9010, 9020, 9021, 

9022, 9023, 9024, 9025, 9030, 9040, 9044, 9046 og 9050 har vi oprettet en ny sats 

22, der beregner månedligt, dog IKKE i juli måned. 

 

 

3. Nye cirkulærer - Grønland 

 
 
 
 

Cirkulære af 8. november 2017 om aftale om ændring om tjenesteboliger i 

Grønland med virkning pr. 1. oktober 2017, Modst.nr. 021-17.  

 

Løndel 8231 er lukket for indrapportering.  

Løndel 8410 skal anvendes i stedet. 

 

  

Cirkulære af 8. november 2017 om Særlige tillæg og rådighedstillæg for 

statens tjenestemænd i Grønland, Modst.nr. 018-17. 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

  

Cirkulære af 8. november 2017 om Justering af tjenestemandslønninger mv. 

for statens tjenestemænd i Grønland, Modst.nr. 016-17. 

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

  

Cirkulære af 8. november 2017 om Decentrale puljer til polititjenestemænd, 

kontoransatte tjenestemænd ved politiet og anstaltspersonale ved 

Kriminalforsorgens institutioner i Grønland, Modst.nr. 015-17.  

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

  

Cirkulære af 8. november 2017 om Særlige ydelser for statens tjenestemænd 

i Grønland, Modst.nr. 017-17.  

  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

  

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/02117.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/01817.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/01617.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/01517.pdf
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/01717.pdf
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Cirkulære af 8. november 2017 om Pensionsbidrag for 

tjenestemandslignende ansatte beskæftigelseskonsulenter (pædagogiske 

konsulenter) i Kriminalforsorgen i Grønland med virkning fra 1. oktober 

2017, Modst.nr. 020-17. 

  

Det er aftalt at etablere en pensionsordning i CO10 konto i PFA, hvor pensions-

bidraget udgør 6,24% af den pensionsgivende løn, hvoraf 1/3 anses for eget 

bidrag. 

  

Løndel 7449 skal anvendes med 6,24% i felt 2 og kreditorkode 1001. 

 

 

VIGTIGT I skal selv foretage ændringen. 

 
 

4. Indbet. af pens.bidrag til PFA, Soraaneq (kredko 1155) 

 
 

 

Indbetaling af pensionsbidrag til PFA, Soraaneq (kreditorkode 1155) fra 1. 

januar 2018 

 

Med virkning fra 1. januar 2018 overgår medlemmer af pensionskassen Soraaneq 

til PFA i Danmark, hvilket medfører, at pensionsbidraget skal beskattes inden 

indbetaling til pensionskassen - og kreditorkode 1001 skal anvendes i stedet for 

kreditorkode 1155.  

 

Moderniseringsstyrelsen foretager automatisk ændring af løndele og kreditorkode 

til lønkørslen i december pr. 1. januar 2018 – det er dog en forudsætning, at vi 

har fået en klarmelding fra PFA, før vi foretager ændringen – vi informerer 

herom i en senere løninformation. 

 

Kreditorkode 1155 anvendes p.t. på følgende løndele: 

 

 Løndel 2981, Certificeringstillæg – pensionsbidraget beregnes automatisk 

under tillægget. 

 Løndel 7016, Pensionsbidrag af tillæg 

 Løndel 7018, Pensionsbidrag overenskomstansatte 

 Løndel 7064, Pensionsbidrag, individuelt 

 Løndel 7075, Pensionsbidrag af tillæg, CO10 

 

 

 

http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Loen-og-personale/~/media/Files/Løn%20og%20personale/Cirkulærer/2017/02017.pdf
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Ovenstående løndele erstattes af løndel 7448 eller 7449 på følgende måde: 

 

 Løndel 2981, Certificeringstillæg: 

Løndel 7449 dannes automatisk med kr. 24.700,00 i årligt grundbeløb i felt 4 

og 6,00 % i felt 2 – pr. 1. april 2018 danner vi et element med 10 % i felt 2. 

 

 Løndel 7016, Pensionsbidrag af tillæg: 

Løndel 7449 dannes automatisk med årligt grundbeløb fra løndel 7016 felt 1 

til felt 4 på løndel 7449 og bidragsprocenten fra løndel 7016 felt 5 til løndel 

7449 felt 2 - eget forhøjet bidragsprocent i felt 1 på løndel 7016 til løndel 7449 

felt 3 

 

 Løndel 7018, Pensionsbidrag overenskomstansatte: 

Løndel 7449 dannes automatisk med bidragsprocenten fra løndel 7018 felt 6 

til løndel 7449 felt 2 – eget forhøjet bidragsprocent i felt 1 på løndel 7018 til 

løndel 7449 felt 3 

 

 Løndel 7064, Pensionsbidrag, individuelt: 

Løndel 7449 dannes automatisk med bidragsprocenten fra felt 1 og 2 på 

løndel 7064 til felt 1 og 2 på løndel 7449 

 

 Løndel 7075, Pensionsbidrag af tillæg, CO10: 

Løndel 7448 dannes automatisk med felt 1 = 0 

 

 Ny løndel 7448, Pensionsbidrag 

Vi har oprettet ny løndel 7448, der beregner som løndel 7075 - dog bliver 

pensionsbidraget beskattet inden indbetaling til pensionskassen.  

 

Løndelen skal anvendes i stedet for løndel 7075, når PFA Soraaneq overgår til 

PFA, hvilket forventes at ske pr. 1. januar 2018. 

    

 

5. Hent hjælp i SLS-guiden til Faste felter  

 
 
 

Vi arbejder i øjeblikket på, at få alle faste felter i Statens Lønløsning beskrevet.  

 

Første runde er nu gennemført, og efter 2. kørsel i november vil der være 

mulighed for at få hjælp til godt hundrede af de faste felter, som findes i SLS. 

Du finder hjælpen i SLS-guiden https://slsguide.modst.dk/ 

 

https://slsguide.modst.dk/
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 under fanen Faste felter hvor du 

 
 trykker/klikker på den blå ledetekst  

 
 og får et bemærkningsfelt op med supplerende oplysninger om det enkelte 

felt. 

Vi arbejder videre med at få beskrevet alle felter – og bortset fra de felter der er 

selvforklarende – vil oversigten løbende blive ajourført med supplerende 

oplysninger. 

 

 

6. Afregning af feriepenge ifm. årsskiftet 

 

 

Du skal være opmærksom på følgende ifm. afregning af feriepenge ifm. årsskiftet. 

 

LG 01 (december måned) 

 

Årsskiftet 2017/2018 

 

 Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2017 
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 Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2016 

 Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2015 

 

Bemærk: Løndel 5000/5017 kan kun indrapporteres for LF 1 (forudløn) med en 

ikrafttrædelsesdato 01.01.2018 eller senere og vedrører således optjeningsåret 

2018 – for bagudlønnede skal datoen være før 01.01.2018 og vedrører dermed 

optjeningsåret 2017. 

 

Løndel 5020 og 5037 samt løndel 8901 og 8903 vedr. forrige år er lukket for 

indrapportering til LG 01/18, 1. og 2. lønkørsel. 

 

OBS! løndel 5000 som indrapporteres til LG 01, 2. lønkørsel udmeldes på løndel 9511 på 

lønsedlen – tilsvarende gælder for løndel 5010, som udmeldes på løndel 9521 i LG 01, 2. 

lønkørsel.  

 

 

LG 02 (januar måned) 

 

 Løndel 5000/5017 = optjeningsåret 2018 

 Løndel 5010/5027 = optjeningsåret 2017 

 Løndel 5020/5037 = optjeningsåret 2016 

 

Løndel 5000 og 5017 kan kun indrapporteres med en ikrafttrædelsesdato efter 

01.01.2018. 

 

 

7. SLS og HR-Løn lukker kl. 14.00 d. 27. november 2017 

 

 

 

På grund af indkøring af ny version af lønsystemet, lukkes SLS og HR-Løn kl. 

14.00 mandag d. 27. november 2017. 

 

Der vil være adgang til SLS og HR-Løn tirsdag d. 28. november 2017, kl. 8.00. 

 

En beskrivelse af hvilke ændringer, der ligger i den nye version, følger særskilt. 
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8. Hvad betyder SL? 

 

 

 

SL står for Statens Lønløsning. Statens Lønløsning (SL) dækker over flere 

systemer og tilknyttede faciliteter.  

 

Dem kan du se her: 

 

 Statens Lønsystem (SLS) 

 HR-Løn 

 Brugerstyring Løn (BSL) 

 SLS webservice 

 SP Statens Pensionssystem 

 

 

9. 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

