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Løninformation nr. 6 af 21. marts 2018 
(LG 04/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 04/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 28. marts 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: 

 

Løninformation om lønkørsel for LG 04/18, 2. lønkørsel. ........................................ 1 

1. OK18 i lønsystemet ...................................................................................................... 2 

2. Ændringer til eksisterende PKAT............................................................................... 2 

3. Nye løndele .................................................................................................................... 2 

4. Ændringer til eksisterende løndele.............................................................................. 3 

5. Advis ............................................................................................................................... 3 
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1. OK18 i lønsystemet 

 
 
 
For at understøtte institutionernes håndtering af standsning af løn ved en evt. 

konflikt, udarbejdes der informations- og vejledningsmateriale om OK18 i 

lønsystemet.  

Følg med på siden med Løninformationer, hvor materiale knyttet til OK18 i 

lønsystemet, vil ligger øverst. 

 

2. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 414 Køkkenass./-Ledere  

 

Nye lønsatser er lagt ind pr. 1. april 2017 og der bliver her til 2. kørsel foretaget 

efterregulering tilbage fra 1. april 2017. 
  

VIGTIGT Vi  har efterreguleret pr. 1. april 2017. 

 

 

3. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel. 

 

Løndel 0689 Bidrag til den centrale Barselsfond 

 

Bidraget beregnes automatisk for GRP 151 og 856 fra 1. januar 2018 og beregner 

1,35 kr. pr. time. 

 

https://modst.dk/systemer/loen/brugervejledninger/loeninformationer/
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4. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 3100 Hundeførertillæg  

Løndel 3246 Hundetillæg  

 

Der er nye værdier pr. 1. april 2018 på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 1. 

januar 2018. 

 

Løndel 4986 Timeløn 

 

Løndelen er åbnet for PKAT 89 Magistre 
 

 

5. Advis 

 

 

Til denne lønkørsel har vi dannet advis RK7950 med teksten:  

"Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk for denne lønmodtager med afgangsårsag 32, 90 
eller 290".  

Til denne lønkørsel har vi dannet advis RK7901 med teksten:  

"Skal der udbetales særlig feriegodtgørelse for sidste år?(Løndel 6980 skal anvendes)".  

Dette advis dannes for alle med AKKO 15, 16 og 32 (hvis afgangsårsagen er 
forskellig fra 32, 90 og 290) – hvis ferietotalerne for sidste år ikke er 0 kr.  

 

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. 
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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

