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Løninformation nr. 10 af 24. maj 2018 
(LG 06/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 06/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. maj 2018.  

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 177 Ansat (amts)kommunal  

Vi har lukket KL 95, deltidsbeskæftiget brandpersonale, for indrapportering - 

omfatter kun ansatte ved Beredskabsstyrelsen. 

 

 

PKAT 248 Specialarbejdere m.fl.  

Vi har lukket KL 68, Løngruppe 5 for indrapportering - omfatter kun ansatte i  

Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. 

 

 

Vi har lukket følgende PKAT for indrapportering: 

 

PKAT 270 Værnepl.personel  

PKAT 644 Chefer i Forsvaret / BRST  

PKAT 660 Værnepl.personel  

PKAT 681 Beredskabspersonel  

PKAT 682 Off. Tjm.lign. (Cf)  

PKAT 683 Stampersonel m. rådighed  

PKAT 684 Officerer m. rådighed  

PKAT 687 Kontraktansatte 

 

 

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

 

Løndel 2091 Udlandstillæg  

Fremover er løndelen kun åben for gruppe 438, PKAT 188 - sats 4 skal anvendes. 
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Løndel 2092 Pensionsgivende tillæg  

Fremover er løndelen kun åben for gruppe 067, PKAT 251 - sats 8 skal anvendes. 

 

 

Løndel 2914 Afskrivning af gæld  

Løndelen er fremover åben for alle grupper. 

 

 

Løndel 3255 Vederlæggelse for undervisning  

Vi har åbnet løndelen for gruppe 310. 

 

 

Løndel 5003 Lønudbetaling, restferie  

Vi nulstiller fremover beløb i Udbetalt særlig feriegodtgørelse DÅ og Udbetalt 

særlig feriegodtgørelse SÅ, hvis sats 1 anvendes. 

 

 

Løndel 7034 Særlig pensionspulje HOD  

Fremover er løndelen kun åben for gruppe 438, PKAT 188. 

 

 

Løndel 7530 Forsikringspræmie, TRYG  

Vi har lukket løndelen PKAT 80, 81, 82, 91, 105, 106, 531, 549, 550, 780, 782, 791 

og 799. 

 

 

Løndel 8810 Regulering af feriegodtgørelse  

Vi har hævet max. vedr. felt 1 til kr. 100.000,00. 

 

 

 

Vi har lukket følgende løndele for indrapportering: 

 

Løndel 2090 RBR tillæg  

Løndel 2123 Rådighedsvederlag  

Løndel 2465 Beredskabstillæg  

Løndel 3035 Bonus, hjemsendelse 

Løndel 3125 FN-tillæg  

Løndel 5617 Tilkaldetillæg  

Løndel 5618 Chef/rådighedsvagt hverdag  

Løndel 5619 Chef/rådighedsvagt helligdag  

Løndel 5750 Natpenge, kl. 17-06  

Løndel 5988 Døgnbemandet rådgivningsordn.  

Løndel 5989 Døgnbemandet rådgivningsordn.  

Løndel 6300 Gasrensningsvederlag  
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Løndel 6309 Atomberedskabstillæg, pensg.  

Løndel 6310 Atomberedskabstillæg  

Løndel 6320 Vagt-/øvelsestillæg  

Løndel 6321 2/7 dag  

Løndel 6708 Rådighedsvagt  

Løndel 6739 Vagttillæg  

Løndel 6808 Rådighedsvagt  

Løndel 6963 Kostpenge til værnepligtige  

Løndel 6964 Kostpenge til værnepligtige  

Løndel 7031 Arb.markedspension  

Løndel 7032 Pensionsbidrag, CS Fonde  

Løndel 7033 Arbejdsmarkedspension  

Løndel 7035 Pensionsbidrag, CS Fonde  

Løndel 7036 Pension af RBR-tillæg  

Løndel 7098 Tillægspension  

Løndel 8665 Fradrag for kost  

Løndel 9251 Forsikringspræmie 

 

 

Flytning af negativ indkomst til gammelt år 

Vi undtager Engangsregistre fremover den automatiske flytning af negative beløb 

til gammelt skatteår. 

 

 

 

3. HR-Løn 

 
 

 

Der er indkørt nedenstående rettelser/forbedringer i HR-Løn 

 

 Ved oprettelse af et ansættelsesforhold er der tilføjet link til ”Opret 

engangsløndel”: 

            
 Ved oprettelse af en engangsløndel, er der tilføjet link til ”Opret ny 

engangsløndel”: 
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 I kontrolvinduet skrives Cpr.nr. i ét felt: 

              
 

 Ved Opret stillingsbetegnelse og Opret ny arbejdstid er feltet Startdato 

blankt som default: 

                

 
 

 I løntjek vises de tekniske løndele udfoldet: 

               
 

 Under ”Dan ansættelsesbrev” er linket til Dan flettefil rettet for enkelte 

roller. 
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 Ved print af kontrollinjer, er der tilføjet GRP         

              
 

 

 

4. Nyhedsbrev for Statens Lønløsning 

 
 
 

I slutningen af maj måned, lancerer vi et Nyhedsbrev for Statens Lønløsning. 

Tanken er, at vi lancerer et sådant Nyhedsbrev 3 – 4 gange om året.  

 

I kan tilmelde jer Nyhedsbrev/Aktuelt om Statens Lønløsning her. 

 

 

 

5. SLS og HR-Løn lukker kl. 14.00 d. 30.maj 2018 

 

 
 

Onsdag den 30. maj 2018, lukkes SLS og HR-løn kl. 14.00, da der skal indkøres en 

ny version. 

 

SLS og HR-løn forventes åbnet igen senest torsdag den 31. maj 2018 kl. 8.00 

 

Nærmere information om de ændringer, man som bruger vil opleve fra 31/5-

2018, følger under punkt 6. 

 

https://www.anpdm.com/form/41465F4470404550407540/42475C4675484B514471
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6. Når du åbner SL d. 31. maj… 

 

 

 

Ændring af print fra SLS 

 

Printfunktionen i SLS bliver omlagt, således at det bliver muligt, at kunne printe 

fra egen fortrukne printer, i stedet for til den nuværende SLS-printer. Printet 

udskrives efter omlægningen i PDF-format. 

  

Visse steder i SLS sammenlægges print-funktionen, mens print fra enkelte 

skærmbilleder nedlægges. Ansvaret for sikkerheden ved udskrivning ligger nu hos 

den pågældende institution/myndighed. Ændringen sker for at højne sikkerheden 

omkring print fra SLS. 

 

Omlægning af adgangskode/password-skift i SLS/HRLøn/BSL 

 

Længden af password skifter fra nuværende 8 karakterer til langt password på 

mellem 12-100 karakterer. 

 

Dit nuværende password til SLS/HR-løn gælder frem til det udløber. Når det skal 

skiftes eller ved glemt password gælder de nye regler. Ændringen sker for at højne 

sikkerheden i statens lønløsninger. 

 

De nye regler er:  

Adgangskoden skal bestå af mindst 12 og højst 100 tegn og skal indeholde 

mindst 

o 1 stort bogstav (A-Z) 
o 1 lille bogstav (a-z) 
o 1 tal (0-9) 
o 1 specialtegn % () = + *, ; . : - _   
o Eventuelt mellemrum, dette må dog ikke anvendes som første 

eller sidste tegn.   
Der kan ikke benyttes andre tegn end de nævnte.  

Derudover er der følgende krav: Adgangskoden må ikke indeholde 

 
o Brugernavnet eller dele af brugerens navn (for- eller efternavn) 

o Følgende specialtegn @! # &? osv.  

o Adgangskoden må ikke indeholde mere end 2 tegn ved siden af 

hinanden, som er ens 
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Ændringer i BSL 

 

Det er nu muligt at oprette en aktiveringsdato efter bero, så brugerens gøres aktiv 

pr. fremtidig dato. Brugeren modtager automatisk en førstegang adgangskode. 

 

Der er også mulighed for bedre udsøgning under fanen Brugere, hvor der nu kan 

udsøges på feltet ”supplerende oplysninger”. Det er derved muligt at gruppere 

brugerne, fx efter lokation eller gymnasium, og man kan udtrække lister, der er 

begrænset til bestemte brugergrupper, til brug for kontrol. 

 

 

7. SLS webservice – ændring af arbejdsgang 

 

 

 

Moderniseringsstyrelsen og vor leverandør har tilrettet vejledninger og 

arbejdsgange vedr. tilslutning til SLS webservice.  

 

Fremover sendes bestilling om åbning/ændring af firewall og certifikater direkte 

til vor leverandør. 

 

Brugerkoder oprettes af den lokale brugeradministrator med adgang til 

Brugerstyring Løn (BSL), der også får svar når bestillingen ovenfor er udført.  

 

Se mere her: https://modst.dk/systemer/loen/installation-og-

drift/tilslutningsvejledninger/ 

  
 
 

8. 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. 

 

https://modst.dk/systemer/loen/installation-og-drift/tilslutningsvejledninger/
https://modst.dk/systemer/loen/installation-og-drift/tilslutningsvejledninger/
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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 vejledningen  

Fejl og advis  

 

https://modst.dk/media/17375/fejl-og-advis.pdf
https://modst.dk/media/17375/fejl-og-advis.pdf

