
 Side 1 af 5 

Løninformation nr. 12 af 22. juni 2018 (LG 07/18, 2.) 

 

Løninformation nr. 12 af 22. juni 2018 
(LG 07/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 07/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 29. juni 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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 
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1. Ny procentregulering 

 
 
 
 

Vi har indlagt ny statslig procentregulering pr. 1. april 2018: 

 
 6,9683 % 

 

VIGTIGT Vi har efterreguleret pr. 1. april 2018. 

 

 

Vi har indlagt ny kommunal procentregulering på nedennævnte PKAT og 

løndele: 

 
PKAT 177 Ansat (amts)kommunal  

Løndel 2614 Koloni-/weekendophold  

Løndel 5116 Varskotillæg  

Løndel 5125 Holddrift  

Løndel 5400 Omlagte timer  

Løndel 5579 Mistet fridag  

 
 pr. 1. april 2018: 36,1675 % 

 pr. 1. oktober 2018: 37,7253 % 

 
 

2. Nyt cirkulære - gruppeliv 

 

 

 

Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv  

 

Jf. cirkulære af 15. juni 2018 om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og 

visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. med virkning fra 1. april 

2018 (Modst.nr. 006-18). 

  

Pr. 1. april 2018 er det aftalt, at den nedre grænse på 15 timers ugentlig 

beskæftigelse bortfalder. Dermed er alle timelønnede under CFU uanset 

beskæftigelsesgrad omfattet.  

  

Der indbetales en præmie på kr. 91,21, såfremt der udbetales løn i perioden.  

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2018/~/media/Circular/2018/006-18.ashx
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Til næste lønkørsel danner vi løndel 3950 for de timelønnede, hvor løndelen ikke i 

forvejen er i kraft og bidraget dannes under løndel 3950 og løndel 8941, hvis der 

er beregnet løntimer.  

 

Der vil blive foretaget efterregulering af præmien for perioden 1. april til 30. juni. 

 

 

3. Ændring til eksisterende løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi foretaget følgende ændringer. 

 

Løndel 620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn  

Løndel 676 Pensionsbidrag ved tjenestefri  

Løndel 679 Pension, senior, barsel mm  

Løndel 859 Pens. v. deltid (fuld indbet)  

Løndel 860 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 861 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 862 Pensionsbidrag, tj.frihed  

Løndel 864 Pensionsbidrag, tj.frihed  

  

Det er fremover ikke muligt at indrapportere eget bidrag, såfremt der ikke er 

noget statsbidrag - eget bidrag kan heller ikke være større end statens bidrag. 

 

 

Løndel 660 Bidrag, tjenestemandspension  

 

Vi har tilrettet beregningen af bidraget for PKAT 401-407, således at der beregnes 

af den grønlandske skalatrinsløn. Endvidere er felt 3, afvigende skalatrin og 4, 

beregningsgrundlag lukket for PKAT 401-407. 

 

 

Løndel 2165 Plustid  

 

Fremover indgår lønnen i forbindelse med plustid i grundlaget for pensionsbidrag 

på løndel 0240, der anvendes til udmelding til pensionskasserne 

 

 

Løndel 2346 Udligningstillæg 

 

Vi har indlagt nye værdier for sats 1 og 2. 

 

Nye værdier pr. 1. april 2018 iflg.: 
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"Bilag 1 - 2018 Udligningstillæg for de enkelte løngrupper/-satser pr. 1. april 

2018" og 

"Bilag - 2018 Udligningstillæg for de enkelte lønrammer pr. 1. april 2018". 

  

VIGTIGT Vi har efterreguleret pr. 1. april 2018. 

 

 

Løndel 6719 Rådighedsvagt  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 238. 

 

 

Løndel 6734 Rådighedstjeneste i hjemmet  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 054. 

 

 

4. Nye skattekort og løndel 250 

 
 

 

SKAT har udstedt mange nye skattekort gældende fra 1/7- 2018 - som led i 

ændret lovgivning. 

 

Det betyder, at alle medarbejdere, der har løndel 250, forhøjet trækprocent i kraft 

- ikke længere vil have denne løndel i kraft efter 1/7-2018. Se dette uddrag af 

løndelsbeskrivelsen: 
 

Arbejdsgiveren skal og må kun en gang om året forhøje trækprocenten for den skattepligtige efter 

anmodning.  

Hvis skattekortet ændres (gælder også ved indlæsning af nyt e-skattekort) bortfalder forhøjelsen 

af trækprocenten, og denne kan herefter kun ændres af lønmodtageren via forskudsregistreringen.  

 

 

5. Print i SLS, der omlægges i efteråret 

 

 
 

Printfunktionen i SLS er blevet omlagt, og det er nu muligt at udskrive på en 

printer efter eget valg. Printet udskrives i PDF-format.  

 

https://modst.dk/media/19633/udskriv-til-pdf-ny-funktionalitet-i-sls.pdf
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Det er dog ikke alle print, der er omlagt endnu. Det vil de blive i løbet af efteråret. 

Følgende print i SLS, kører stadig på den hidtidige måde: 

 

 Liste over fejl og advis 

 <CPR-nr + Løbenummer + Navn>  - Fejl og advis 

 <CPR-nr + Løbenummer + Navn>  Fejl og advis - Åbn 

 Personalehændelse - åbn 

 Medarbejder - Optælling af fravær 

 Liste over administrative tjenestesteder 

 Liste over afvigende løndelsnavne 

 Liste over officielle stillinger 

 <CPR-nr + Løbenummer + Navn> Fejl og advis – Grundtrans 

 

Den hidtidige måde - hvor der er opsat en bestemt ”Host-printer”, er derfor 

stadig i brug. Derfor anbefaler vi også, at der ikke lukkes for firewall til ”Host-

printer” endnu. 

Vi giver nærmere information, når de nævnte print ovenfor – også er omlagt til 

PDF-format. 

 
 
 

6. 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 vejledningen  

Fejl og advis  

 

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

