
 Side 1 af 6 

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) 

 

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 
(LG 02/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 02/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 31. januar 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. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndele. 

 

Løndel 5424, 5425, 5426 og 5427 – Vederlag 

                        

Problemet omkring, hvorvidt  

 løndel 5420 Vederlag, midlertidig tjeneste  

 løndel 5421 Pensg. funktionsvederlag  

 løndel 5422 Vederlag, midlertidig tjeneste og  

 løndel 5423 Pensg. funktionsvederlag, pct.reg.  

 

- dellønsberegner eller ej, kan ikke løses ved enten at vælge dellønsberegning på 

alle eller ingen af løndelene, da udfordringen vil være den samme, uanset om man 

gør det ene eller andet. 

  

Vi har derfor oprettet yderligere fire løndele (5424, 5425, 5426 og 5427), så det nu 

er muligt på forhånd at tage stilling til, om funktionstillægget skal deles op fra 

starten og indrapporteres på to løndele, hvor den ene dellønsberegner og den 

anden ikke gør. 

 

 

Løndel 7810 Fradrag i ministereftervederlag 

 

Engangsløndelen er åben for PKAT 111 KL 06, og kan anvendes i stedet for 

indrapportering af felt 3 på løndel 2810.  

  

Max. vedr. beløb i felt 1 udgør kr. 100.000,00. 

    

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 660 Bidrag, tjenestemandspension.  

Løndelen er åbnet for PKAT 401, 402, 403 og 407. 
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Løndel 0802 Feriepenge Overført  

 

Vi har oprettet ny sats 2, der nulstiller følgende faste felter: 

  

Ferietotal-1 DÅ 

Ferietotal-1 SÅ 

Ferietotal-1 FÅ 

Ferietotal-2 DÅ 

Ferietotal-2 SÅ 

Ferietotal-2 FÅ 

Merarb.beløb SÅ 

Merarb. DÅ 

Fer.g. løn v/org.arb. DÅ 

Fer.g. løn v/org.arb. SÅ 

Feriedage DÅ, løn under ferie 

Feriedage SÅ, løn under ferie 

Feriedage FÅ, løn under ferie 

Udbetalt særlig feriegodtgørelse DÅ 

Udbetalt særlig feriegodtgørelse SÅ 

Eget ordinært pensionsbidrag DÅ 

Eget ordinært pensionsbidrag SÅ 

 

 

Løndel 2077 Overgangstillæg 

Vi har hævet max. vedr. felt 1 til kr. 900.000,00. 

 

Løndel 2456 Åremålstillæg, ikke-pensg.  

Vi har åbnet løndelen for PKAT 641. 

 

Løndel 3607 Fri telefon  

Vi har indlagt ny værdi pr. 1. januar 2018, kr. 2.800,00 årligt, og har efterreguleret. 

 

Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv  

Vi har lukket sats 14 for indrapportering. 

 

Løndel 4720 Timeløn, eksterne lektorer 

Vi har forhøjet timeantallet til 900 timer pr. semester. 

 

Løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse  

Løndel 5031 Feriegodtg., af merarbejde  

  

PKAT 401 - 499: Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse til grønlandske PKAT. 
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Løndel 5423 Pensg. funkt.vederlag  

Procentreguleringen er rettet, så der også beregnes pension af tillægget for pkat 

304 og opefter. 

 

 

3. Indbetaling af pens.bidrag til PFA, Soraaneq fra 1/1-2018 

 

 

 

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

(kreditorkode 1155) til  PFA i Danmark, hvilket medfører, at pensionsbidraget skal 

beskattes inden indbetaling til pensionskassen og kreditorkode 1001 skal anvendes 

i stedet for kreditorkode 1155.  

 

Vi har automatisk ændret løndele og kreditorkode til denne lønkørsel pr. 1. januar 

2018, da vi har fået klarmelding fra PFA. 

 

Kreditorkode 1155 anvendes p.t. på følgende løndele: 

 

 Løndel 2981, Certificeringstillæg - pensionsbidraget beregnes p.t. automatisk 

under tillægget. 

 Løndel 7016, Pensionsbidrag af tillæg 

 Løndel 7018, Pensionsbidrag overenskomstansatte 

 Løndel 7064, Pensionsbidrag, individuelt 

 Løndel 7075, Pensionsbidrag af tillæg, CO10 

 

Ovenstående løndele er erstattet af/suppleret med løndel 7448 eller 7449, 

kreditorkode 1001 på følgende måde: 

  

Løndel 2981, Certificeringstillæg, suppleres med pensionsløndel: 

Løndel 7449 er dannet med kr. 24.700,00 i årligt grundbeløb i felt 4 og 6,00 % i 

felt 2 (Pr. 01-04-2018 er Felt 2 dannet med 10,00 %). 

 

Løndel 7016, Pensionsbidrag af tillæg: 

Løndel 7449 er dannet 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 er dannet 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. 

 



 Side 5 af 6 

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) 

 

Løndel 7064, Pensionsbidrag, individuelt: 

Løndel 7449 er dannet 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 er dannet med felt 1 = 0. 

 

  

VIGTIGT: Beregningen af pensionsbidrag under løndel 2981, 7016, 7018, 7064 

og 7075 med KREDKO 1155 er samtidig standset – hvis der skal ske 

efterregulering af pensionsbidrag inden 1. januar 2018, skal det beregnes manuelt 

og indberettes på løndel 7411, idet det skal beskattes, selvom det vedrører tidligere 

perioder. 

 

 

Løndel 7448 Pensionsbidrag   

Løndel 7449 Pensionsbidrag  

  

Løndelene er åbnet for indrapportering under AKKO – men beregner dog ikke. 

 

 

4. Diverse ændringer 

 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende. 

 

Opsummering af feriedage 

 

Pr. 1. januar 2018 er opsummering af feriedage standset for 

  

 AKKO 15 hvis afgangsårsag = 93 eller 95 samt 

 AKKO 16 hvis afgangsårsag = 82 eller 89. 

 

VIGTIGT Vi har efterreguleret opsummeringen pr. 1. januar 2018. 

 

 

Eget pensionsbidrag (Felt 147) 

Arbejdsgivers pensionsbidrag (Felt 148) 

  

Ved negative beløb i indeværende år flyttes disse til sidste år, såfremt beløbet 

sidste år er større end eller lig med det negative beløb.  

  



 Side 6 af 6 

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) 

 

Ved flytningen dannes nye løndele: 

Løndel 10047 Eget pensionsbidrag nyt år 

Løndel 10147 Eget pensionsbidrag sidste år 

Løndel 10049 Arbejdsgivers pensionsbidrag nyt år 

Løndel 10149 Arbejdsgivers pensionsbidrag sidste år 

 

  

 

5. 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

