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Løninformation nr. 11 af 8. juni 2018 
(LG 07/18, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 07/18, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 14. 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. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 54 Maskinmestre  

 

Protokollat af 22. december 2017 for undervisere ved erhvervsakademi-

uddannelser og professionsbacheloruddannelser på maritime uddannelsescentre 

og maskinmesterskoler med virkning fra 1. september 2017. 

  

Vi har oprettet ny KL 54, Docenter 

  1. og flg. år TR 01, kr. 471.800,00 (Niveau 31/3-2012 

  

Tillæg til docenter:  

 Tillæg på kr. 40.000,00 skal anvises på løndel 4264 sats 37. 

 

Tillæg til adjunkter: 

 Tillæg på kr. 42.000,00 skal anvises på løndel 4264 sats 38. 

 

Tillæg til lektorer: 

 Tillæg på kr. 83.000,00 skal anvises på løndel 4264 sats 39. 

 

Tillæg til adjunkter - ansat før 1. september 2015: 

 Tillæg på kr. 34.700,00 skal anvises på løndel 4264 sats 40. 

 

Tillæg til lektorer - ansat før 1. september 2015: 

 Løndel 4237 Tillæg, ny stillingsstruktur 

Løndelen er åbnet for PKAT 054. 

  

Tillæg på kr. 5.800,00 skal anvises på løndel 4237, hvor grundbeløbet på kr. 

5.800,00 skal indrapporteres i felt 2. 

  

Der må dog maksimalt ydes kr. 83.000,00 inkl. nuværende lektortillæg. 
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2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 225 Timer  

Vi har lukket løndelen for timelønnede (lønform 3). 

 

Løndel 2920 Opsynstillæg  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 174. 

 

Løndel 2992 Lønreduktion, socialt kapitel  

Vi har oprettet ny sats 2 i Felt 3.  

 

Den nye sats 2 anvendes, når der skal beregnes feriegodtgørelse af den (højere) 

overenskomstmæssige løn - Løndel 2992 udmeldes som ikke feriegivende og 

dermed reduceres den feriegivende løn ikke. 

 

Løndel 4261 Adjunkt-/lektortilæg, pensg.  

Pr. 1. januar 2018 beregnes der ikke pensionsbidrag under løndelen, hvis løndel 

7039 er i kraft.  
 

VIGTIGT Vi har efterreguleret pr. 1. januar 2018. 

 

 

Løndel 4262 Adjunkt-/lektortilæg, pensg.  

Løndel 4263 Sektorforskningstillæg, pensg.  

Løndel 4264 Lektor/adjk/lærer till.pensg.  

  

Fremover beregnes der ikke pensionsbidrag under løndelene ovenfor for PKAT 

084, hvis løndel 7039 er i kraft - hidtil har det kun været gældende, hvis løndel 

7018 eller løndel 7019 var i kraft. 

 

Løndel 6736 Vagttillæg/tilkald  

 

Vi har oprettet 2 nye satser til Beredsskabsvagt i Sundhedsstyrelsen: 

  Sats 39, kr. 600,00 (niveau 31/3-12) 

  Sats 40, kr. 900,00 (niveau 31/3-12) 

 

Løndelen er åbnet for PKAT 69 Tandlæger 
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Løndel 7111 Pensionsbidrag  

Fremover kan du kun anvende sats 0, hvis der er beløb i eget bidrag (Felt 1). 

 

  

Løndel 7116 Pensionsbidrag af tillæg  

Vi har åbnet Felt 3 for indrapportering af sats 1, der ikke dellønsberegner. 

Pensionsbidraget, der udgør differencen mellem bidrag på fuld tid og bidrag på 

deltid udmeldes under løndel 0608 og konteres på konto 18.71, seniorordning. 

Bidraget udmeldes på lønsedlen under løndel 0307, Pensionsbidrag seniorordning. 

 

  

Løndel 90xx Kontingent 

Sats 0-21 kan fremover beregne for PKAT 089 lønform 3 (timeløn). 

Evt. rettelse til tidligere kan foretages på engangsløndelen løndel 9051 

Kontingent. 

 

 

3. Brugervejledninger 

 

 
 
Ny brugervejledning: ”AKKO og afgangsårsag – rettelser tilbage i tid” 
 
Vi har lagt en ny brugervejledning på hjemmesiden:  
”AKKO og afgangsårsag – rettelser tilbage i tid” 

 

Vi har hidtil foretaget validering i lønsystemet af, at man kun kan ændre 
afgangsårsager 11 måneder tilbage i tiden, idet der forholdsvist ofte sker fejlagtige 
indrapporteringer, der medfører, at der enten tilbagereguleres løn eller udbetales 
løn for adskillige måneder eller år. Hvis I har rettelser til en lønmodtagers 
afgangsårsag længere tilbage i tiden, har vi indtil nu rettet for jer – men nu har vi 
oprettet en ny funktionalitet der bevirker, at I selv kan foretage rettelserne. 

 

I kan læse hvordan I gør dette i SLS hhv. HR-Løn i den nye brugervejledning.. 

 

 
Revideret brugervejledning: ”Pensionsbidrag – rettelser mv.” 
 
Vi har revideret brugervejledningen:  
”Pensionsbidrag – rettelser mv.”  
 

Vi har hidtil foretaget validering i lønsystemet af, at man kun kan ændre fx 
kreditorkode på pensionsløndele 3 måneder tilbage i tiden, idet pensionskasserne 

https://modst.dk/media/26415/akko-og-afgangsaarsag-rettelser-tilbage-i-tid.pdf
https://modst.dk/media/26415/akko-og-afgangsaarsag-rettelser-tilbage-i-tid.pdf
https://modst.dk/media/26416/pensionsbidrag-rettelser.pdf
https://modst.dk/media/26416/pensionsbidrag-rettelser.pdf
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ikke vil have, at man henter penge hjem, når der allerede er oprettet en ordning 
for lønmodtageren og at der dermed er administrationsomkostninger, pensions-
kassen ikke får dækket. Hvis I har indhentet accept fra pensionskassen og 
eventuelt fra SKAT, har vi indtil nu foretaget rettelsen for jer – men nu har vi 
oprettet en ny funktionalitet der bevirker, at I selv kan foretage rettelserne. 

 

I kan læse hvordan I gør dette i SLS hhv. HR-Løn i brugervejledningen. 

 

 

4. Opslagstavlen 

 

 

 

På opslagstavlen finder du information og links som kan være nyttige: 

 Procentregulering foretages til 2. kørsel i juni måned  
Resultatet af forhandlingerne er nu godkendt af organisationerne. Det 
betyder, at vi nu kan foretage regulering af løn og tillæg. 
 
Forhøjelsen foretages i Statens Lønløsning til 2. lønkørsel i juni måned 
(LG 07-2018, 2. ), hvor efterregulering med virkning fra 1. april vil blive 
foretaget. 

 Procentreguleringen udgør pr. 1. april 2018: 6,9683 %. 

 Fra torsdag d. 7. juni 2018 fremgår de nye lønninger af SLS-guiden. 

 Fra fredag d. 8. juni 2018, kan der foretages Løntjek i HR-Løn, hvor der 
bliver taget højde for den nye procentregulering. 

Du kan hente Finansministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2018 under Nyheder. 

 Opmærksomhedspunkt ifm. Java 
 
 

 

5. Advis 

 

 
 

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 

to måder: 

 

https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/juni/finansministeriets-loenoversigt-pr-1-april-2018-er-udkommet/
https://modst.dk/systemer/loen/installation-og-drift/firewall-til-statens-loenloesning/
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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

