
Information om OK18 i lønsystemet - 2   

 

OK18 – standsning af løn i lønsystemet (2) 
 
Som led i overenskomstforhandlingerne har de faglige organisationer varslet 

strejke og blokade, og Finansministeriet har varslet lockout og boykot. Ved en 

eventuel konflikt skal lønudbetalingen standses, i den periode konflikten løber.  

 

I statens lønsystem er der oprettet en afgangsårsag til at standse lønudbetalingen: 

 

 Afgangsårsag 151 Lockout  

 Afgangsårsag 152 Strejke 

 

Afgangsårsag 151 og 152 danner AKKO = 14, og der stoppes for al løn, 

anciennitetsberegning, pensionsindbetaling (både medarbejders og arbejdsgivers 

bidrag), ATP-bidrag mv. 

 

Til brug for afklaring af hvilke medarbejdere, der kan være omfattet af hhv. strejke 

og lockout, leverer Moderniseringsstyrelsen uddata 751. Uddataet indeholder 

potentielt berørte medarbejdere. Herfra er der behov for, at I som 

ansættelsesmyndighed bl.a. afdækker, om en given medarbejder er organiseret eller 

ej. Det er alene organiserede medarbejdere, der er omfattet af strejke eller lockout. 

Læs mere i Vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv. 

 
Der leveres én uddatafil fra lønsystemet 
Moderniseringsstyrelsen leverer uddata 751 som en flad fil. Filen åbnes i excel, og 
herfra kan man selv foretage den sortering der er behov for, fx på navn, 
delregnskab eller på segment. Læs mere i afsnit 5 og i bilag 1. 

 

Informationen indeholder følgende emner: 

 

1. Hvem er omfattet .......................................................................................................... 2 

2. Registrering i lønsystemet ............................................................................................ 2 

3. Bistand til registrering i SLS ........................................................................................ 4 

4. Dokumentation for indberetninger til lønsystemet.................................................. 6 

5. Om uddata 751 (flad fil der gemmes i excel) ............................................................ 7 

6. Hvordan I modtager uddata 751 ................................................................................ 8 

7. Sidste frist for modtagelse af standsning af lønudbetaling ...................................... 9 

8. Kommunikation i egen organisation .......................................................................... 9 

9. Konflikt ophører ......................................................................................................... 10 

10. Løbende orientering (hjemmeside) ........................................................................ 10 

11. Kontakt ....................................................................................................................... 11 

Bilag 1: Fra flad fil til excel (”opskrift”) ....................................................................... 12 

Bilag 2: To eksempler ..................................................................................................... 14 

https://modst.dk/media/18854/vejledning-om-overenskomstmaesige-konflikter-mv-020218.pdf
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1. Hvem er omfattet 

 

 

De medarbejdere der potentielt kan blive berørt af en konflikt – strejke eller 

lockout – identificeres i lønsystemet fx via PKAT. 

 

Du kan her se, hvilke områder og hvilke PKAT det drejer sig om: 

 

 Se oversigt med PKAT mv. vedr. strejke her. 

 Se oversigt med PKAT mv. vedr. lockout her. 

 

Der gøres opmærksom på, at øvrige overenskomstansatte kan være omfattet af 

konflikt. Det vil gælde, hvis pågældende er omfattet af én af organisationsaftalerne 

for nævnte PKAT ovenfor, og er medlem i én af de strejke- eller lockoutvarslede 

organisationer/centralorganisationer. 

 

Nogle områder/personalegrupper er ikke omfattet af en evt. konflikt. Det gælder 

fx: Tjenestemænd, Tjenestemandslignende ansatte og Elever. 

 

Det bemærkes for samtlige personalekategorier, at det ikke nødvendigvis er alle 

med den anførte personalekategori, der vil være omfattet af en eventuel konflikt. 

Det skal bl.a. afklares, om en given medarbejder er organiseret eller ej. Denne 

afklaring beror hos institutionen/arbejdsgiveren. 

 

2. Registrering i lønsystemet 

 

 

Som nævnt indledningsvis, er der oprettet to afgangsårsager til at standse 

lønudbetalingen i SLS:  

 

 Afgangsårsag 151 Lockout 

 Afgangsårsag 152 Strejke 

 

Begge afgangsårsager danner AKKO = 14, og der stoppes for al løn, anciennitets-

beregning, pensionsindbetaling (både medarbejders og arbejdsgivers bidrag), ATP-

bidrag mv. 

 

https://modst.dk/media/18927/forbund-oversigt_strejke.pdf
https://modst.dk/media/18926/pkat-oversigt_lockout.pdf
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Første dag 
Afgangsårsag 151 og 152 skal registreres i lønsystemet fra den dato hvor evt. 

strejke eller lockout starter, svarende til den første dag i konflikten: 

 

  4. april 2018, hvis pågældende er omfattet af strejkevarsel (bortset fra  

 PKAT 054). Se PKAT-oversigt her. 

  9. april 2018, hvis pågældende er omfattet af strejkevarsel (PKAT 054) 

 10. april 2018, hvis pågældende er omfattet af lockout. Se oversigt her. 

 16. april 2018, for politikadetter (PKAT 249) der er omfattet af strejke. 

 

Disse oplysninger vil fremgå af uddata 751, som man modtager fra 

Moderniseringsstyrelsen. 

 

Det bemærkes, at ovenstående datoer på nuværende tidspunkt er de tidligste 

datoer, hvor en eventuel konflikt kan træde i kraft. Forligsmanden kan udsætte en 

konflikt 2 x 2 uger. Når forhandlingerne foregår i Forligsinstitutionen, vil 

ikrafttræden af en konflikt desuden ske med 5 dages varsel uanset om konflikten 

udsættes eller ej. 

 

Hvis datoer ovenfor ændrer sig 

Hvis de 4 ovennævnte datoer for evt. konflikt ændrer sig, vil 

Moderniseringsstyrelsen sørge for, at datoer for standsning af løn rettes til. Det 

gælder både for de bestillinger af standsning af løn som vi allerede har modtaget – 

og for evt. efterfølgende bestillinger. 

 

Kort sagt: Ændres datoer for evt. konflikt sig – sørger Moderniseringsstyrelsen for 

at disse justeres i forhold til standsning af løn. 

  

Lønberegningen standses fra og med den dato hvor afgangsårsag 151 eller 152 er 

registreret i lønsystemet. 

 

Sidste dag 
Afgangsårsag 151 og 152 skal ophøre med at virke, dagen før at arbejdet 

genoptages.  

 

Eksempel 

Hvis lockout eller strejke ophører d. 18. april 2018, og arbejdet genoptages d. 19. 

april 2018, skal lønberegning starte pr. 19. april 2018. 

 

Ved en evt. konflikts ophør, se afsnit 8. 

 

https://modst.dk/media/18927/forbund-oversigt_strejke.pdf
https://modst.dk/media/18926/pkat-oversigt_lockout.pdf
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3. Bistand til registrering i SLS 

 

 

Du kan godt få Moderniseringsstyrelsen til at standse lønudbetalingen – altså 

registrere afgangsårsag 151 eller 152 i lønsystemet ved en evt. konflikts start. 

 
Hertil anvender du uddata 751 som er dannet fra lønsystemet.  
 
Efter at rettelser er foretaget i uddata 751 (excel-format) – hvor disse 5 data skal 

indgå til Moderniseringsstyrelsen:  
 
-sender du regnearket til: 
 

 Moderniseringsstyrelsen på mail modst@modst.dk (bemærk mailadressen, der 
er Moderniseringsstyrelsens funktionspostkasse) 

 Bemærk: Du skal afsende fra en funktionspostkasse, der kan afsende og 
modtage sikker post. 

 Skriver dette i mailens emnefelt: Standsning af løn i SLS (konflikt): 
 

 
 

 Regnearket skal være modtaget i Moderniseringsstyrelsen senest onsdag d. 
11. april 2018. 

mailto:modst@modst.dk
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Rettelser til allerede indsendte regneark 
Hvis du allerede har indsendt et regneark med standsning af løn til 
modst@modst.dk – og du efterfølgende har rettelser, kan du her se hvordan du 
skal forholde dig. 
 
Du  
 

1. anvender det oprindelige regneark som du har sendt i første omgang 
2. high lighter rettelser tydeligt, fx 

 
 

3. Du sender regnearket til modst@modst.dk og skriver i emnefeltet: 

Rettelse til Standsning af løn i SLS (konflikt): 

 
 

Regnearket med rettelser, skal også være modtaget i Moderniseringsstyrelsen 
senest onsdag d. 11. april 2018. 
 
 
På næste side fremgår, hvis du vælger selv at foretage indrapportering. 

 

mailto:modst@modst.dk
mailto:modst@modst.dk
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Hvis du selv indrapporterer 
Du kan også selv indrapportere afgangsårsag 151 eller 152 i lønsystemet (SLS eller 
HR-Løn). 
 
Du kan bruge Masseindberetning i HR-Løn (skabelon: Afgang): 
 

 
 
Kolonner/felter med * og rød tekst ovenfor, skal udfyldes. Læs evt. mere om 
Masseindberetning i HR-Løn her. 
 

Bemærk: Særligt for medarbejdere der i tilknytning til konflikten, er registreret med afgangsårsag/AKKO der rækker ind i 

konfliktperioden. Eksempler fremgår af bilag 2. 

 

Af tekniske årsager, er der AKKO-perioder, som Moderniseringsstyrelsen ikke kan gendanne automatisk, hvis institutionen selv 

indrapporterer afgangsårsag 151 i SLS. Det betyder, at hvis institutionen selv har registreret afgangsårsag 151, på et register med 

eksisterende afgangsårsag/AKKO der rækker ind i konfliktperioden, er konsekvensen, at institutionen selv skal sørge for, at sådanne 

perioder - der fortsat skal gælde efter konfliktperioden – registreres i lønsystemet. 

 

For at institutionen kan undgå, at skulle ”gendanne” relevante 

AKKO-perioder, der var registreret forud for konflikten – anbefaler 

vi, at du bestiller standsning af løn via registrering i 

Moderniseringsstyrelsen – jf. ovenfor. 

Allerede registrerede AKKO-perioder 

Hvilke medarbejdere, hvilke perioder og hvilke afgangsårsager der er 

tale, fremgår af uddata 751  
 

 

Hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig, eller hvilke medarbejdere eller 

perioder det omhandler, skal du være velkommen til at kontakte os. Se afsnit 10 

for kontaktoplysninger. 

 

4. Dokumentation for indberetninger til lønsystemet 

 

 

Alle registreringer af afgangsårsag 151 og 152 – uanset hvordan de er blevet 

indberettet – vil fremgå af inddatalisten. 

 
Ved registrering af afgangsårsag 151/152 der foretages via Moderniseringsstyrelsen - på 
baggrund af indsendte regneark - vil afsender modtage et udpluk af inddatalisten med 
de lønnumre der har fået foretaget registreringen.  
 

https://modst.dk/media/17394/masseindrapportering-i-hr-loen.pdf
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Oversigten med inddata sendes til den person/mailadresse der har afsendt 
materialet og bestilt standsning af lønnen. Afsenderadressen på disse mails, vil 
være: modst@modst.dk – Moderniseringsstyrelsen. 

 

5. Om uddata 751 (flad fil der gemmes i excel)  

 

 

Uddata 751 er et midlertidigt uddata som Moderniseringsstyrelsen har etableret, 

for at lette arbejdet hos institutionerne i tilknytning til en evt. konflikt, hvor 

lønudbetaling skal standses. Uddataet har til formål at: 

 

 Give en samlet liste med de medarbejdere der potentielt er berørt af en 

evt. konflikt, har orlov mv. 

 Understøtte sagsbehandling i tilknytning til afklaring af, om en given 

medarbejder er organiseret eller ej 

 Lette arbejdet med registrering af afgangsårsag 151 og 152 i lønsystemet. 

 

Alle potentielt omfattede medarbejdere – der fremgår i lønsystemet pr. LG 

04/2018, 2. lønkørsel, vil fremgå af listen. Dog vil personer der er registreret som 

fratrådt (AKKO = 14) eller fratrådt med pension (AKKO = 13) pr. 04-04-2018 i 

LG 04, 2. lønkørsel, ikke indgå i uddata 751. 

 

OBS omkring nyansættelser 1. april 2018 
De personer der indgår i listen fra lønsystemet (uddata 751) – er de personer, der 

er registreret i lønsystemet pr. 2. lønkørsel i marts måned 2018. Det betyder, at 

hvis I ansætter en medarbejder til tiltræden 1. april 2018 – og pågældende ikke er 

indberettet til lønsystemet pr. denne lønkørsel i marts, så vil personen ikke fremgå 

af listen fra lønsystemet. 

 

Uddata 751 sendes til modtager som en såkaldt flad fil (ascii-format). Filen skal 

herefter gemmes og omdøbes (excel-format). Filen åbnes i excel, og den første 

linje slettes. Den indeholder alene teknisk reference. Herfra kan man selv foretage 

den sortering der er behov for, fx på delregnskab eller på segment (fx angivelse 

for sted): 
 

1) Gem filen (fx på eget drev eller på fællesdrev). 

2) Omdøb fra: 

DAKBDSG.DPJY.S004.G00414.A751_{20180221_042058,0350}.ascii   

til eksempelvis:  

Standsning af løn_2018.csv 

Omdøbningen – med csv efter filnavnet gør, at du får adgang til en excel-

fil. 

mailto:modst@modst.dk
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3) OBS: Første linje i regnearket slettes – så linje 2 (der er overskrifter), står 

øverst. 

4) Herfra kan sortering og filtrering foretages. 

5) Du kan se en mere uddybende ”opskrift” i Bilag 1. 

 

Den flade fil har denne opbygning (klip fra testmateriale): 

 

 

 

Når filen er gemt i excel – vil data stå i hver sin kolonne (klip fra testmateriale): 

 
 

Når første (tekniske) linje er slettet, kan der foretages filtrering og sortering, som 

det passer jer bedst. 

 

Hvis I foretrækker at bestille standsning af løn hos Moderniseringsstyresen i et af 

jeres egne regneark (excel) i stedet for den tilrettede fil, er I også velkomne til at 

gøre det. Jeres regneark skal indeholde disse 5 oplysninger: Cpr.nr., 

Løbenummer, Lukkedato, Afgangsårsag (enten 151 eller 152) og GRP, jf. også 

ovenfor. 

 

6. Hvordan I modtager uddata 751 

 

 
Uddata 751 bliver dannet i SLS, så snart vi kender kriterierne for potentielt 
berørte medarbejdere. Du kan forvente at modtage uddata 751 i ØDUP ultimo 
uge 12 (23. marts 2018). 
 
I kan hente uddata 751 i ØDUP-filhenter. Der sendes en mailnotifikation til jeres 
kontaktperson, når uddataet er klar til at blive hentet. 
 

https://modst.dk/systemer/loen/brugervejledninger/digitale-uddata/
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Hvis du er i tvivl om, hvem der modtager mailnotifikationen i din institution, skal 
du være velkommen til at kontakte Moderniseringsstyrelsens Lønsupport på mail: 
modstlon@modst.dk.  
 

Uddata 751 dannes på baggrund af data i SLS pr. LG 04/2018, 2. lønkørsel (marts 

måned). 

 

7. Sidste frist for modtagelse af standsning af lønudbetaling 

 

 

Anden lønkørsel i april måned 2018, sættes i gang onsdag d. 18. april 2018, kl. 

14.00. 

 

Hvis Moderniseringsstyrelsen skal foretage registrering af afgangsårsag i SLS, skal 

regneark med disse 5 oplysninger: 

 
1. Cpr.nr. (CPR) 
2. Personløbenummer (LBNR) 
3. Lukkedata (svarende til den dato lønstandsning skal virke fra) 
4. Afgangsårsag (151 eller 152) 
5. GRP (løngruppe) 

 

være modtaget, senest onsdag d. 11. april – dog meget gerne før. 

 

Vi opfordrer til, at I sender os regneark så tidligt som det overhovedet er muligt 

for jer. Vi foretager indberetning til SLS i den takt vi modtager materialet.  

 

8. Kommunikation i egen organisation 

 

 
Der vil være nogle spørgsmål og vilkår, der vil gælde i egen organisation ved en 
evt. konflikt. Her er nogle af dem vi har hørt om: 
 

 Hvad med refusioner? 

 Hvad med nyansættelser i tilknytning til evt. konflikt – for nyansatte der 
ikke er organiseret (altså som ikke vil være omfattet af boykot)? 

 Hvad med udbetaling af a conto? 

 Hvad med lønkontrol og uddata? 
 
Svarene på disse spørgsmål – og andre relevante spørgsmål – vil afhænge af 
hvordan organisationen omkring løn er, fx om man er et shared service for løn 
eller man er en institution tilknyttet et administrativt fællesskab. 

mailto:modstlon@modst.dk
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Vores opfordring er, at man kommunikerer i egen organisation, om de spørgsmål 
man kan forudse vil komme, så chefer og medarbejdere ved, hvordan de skal 
forholde sig i en given situation, herunder hvilke foranstaltninger der enten er – 
eller ikke er. 

 

9. Konflikt ophører 

 

 
Når en evt. konflikt ophører, vil Moderniseringsstyrelsen sørge for - at alle der er 
registreret i SLS med en afgangsårsag 151 eller 152 - får registreret afgangsdato, 
svarende til den sidste dag i konfliktperioden – og dagen før arbejdet genoptages.  
 
Det betyder, at Moderniseringsstyrelsen sikrer, at alle der har været omfattet af 
strejke eller lockout, får igangsat lønberegningen – pr. den dato hvor arbejdet 
genoptages.  
 
Advis 
Når afgangsårsag 151 eller 152 er ophævet, dannes advis:  
 

 RR2952: Afgangsårsag 151 er ophævet (lønberegning genoptages) 

 RR2950: Afgangsårsag 152 er ophævet (lønberetning genoptages) 

 

 

10. Løbende orientering (hjemmeside) 

 

 

Moderniseringsstyrelsen vil løbende orientere om OK 18 i forhold til lønsystemet 

på hjemmesiden under Løninformationer.  

 

Informationer der knytter sig til OK18 i lønsystemet, vil ligger øverst på siden: 

 

https://modst.dk/systemer/loen/brugervejledninger/loeninformationer/
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11. Kontakt 

 

 

Hvis du har spørgsmål om OK18 i forhold til lønsystemet og uddata 751, skal 

du være velkommen til at kontakte Moderniseringsstyrelsens Lønsupport.  

 

Det gør du på mail: modstlon@modst.dk.  

 

Hvis du skal indsende regneark med standsning af løn, skal det sendes til 

Moderniseringsstyrelsens funktionspostkasse: 

 

 mail modst@modst.dk  

 hvor teksten Standsning af løn i SLS (konflikt) bedes skrevet i Emne: 
 

 
 

Hvis du har spørgsmål til arbejds- og ansættelsesretslige forhold, fx 
omkring ferie og barsel, er du velkommen til at kontakte 

Moderniseringsstyrelsens kontor for Implementering af Overenskomster.  

Det gør du enten på telefon: +45 2540 9723 eller pr. mail til postkassen 

arbejdsgiver@modst.dk 

 

Anvender man ikke statens lønsystem 

Hvis ikke man anvender statens lønsystem (SLS/HR-Løn), skal man kontakte sin 

egen lønleverandør. 

mailto:modstlon@modst.dk
mailto:modst@modst.dk
mailto:arbejdsgiver@modst.dk
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Bilag 1: Fra flad fil til excel (”opskrift”) 

 

 

I dette bilag får du en vejledning i at åbne, gemme og hente den fil du modtager 

fra Moderniseringsstyrelsen. 

 

Når du har hentet filen i ØDUP-filhenter: 

 

 DAKBDSG.DPJY.S004.G00414.A751_{20180221_042058,0350}.ascii 

 

- skal du som det første omdøbe filen til fx 751.csv. 

 

Når du har gjort det, skal du åbne et nye regneark i excel: 

 

 
 

Vælg fane Data og klik på Fra tekst. Herfra kan du hente den fil du lige har gemt:  

 
 

Vælg  

 

 
Fortsættes på næste side
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Herefter 

”Semikolon” 

& Næste  

 
Vælg Tekst. 

Ellers 

forsvinder 0 

(nul) på de 

personnumre 

der starter 

med 0 (nul) 

 

 
Nu skulle du 

være her – og 

du klikker på 

OK  

 
Slet den 

første række – 

linje 1  

 
 

 

Du er nu klar til at foretage de justeringer (fx sortering og filtrering), så den får 

den form og indeholder de data, der giver mening i forhold til jeres medarbejdere 

og organisering. 
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Bilag 2: To eksempler 

 

 

Når afgangsårsag 151 eller 152 registreres i lønsystemet, vil den ”overskrive” alle 

andre afgangsårsager/AKKO’er der er registreret i lønsystemet.  

 

Når konflikten ophører, og afgangsårsag 151 eller 152 sættes i afgang, skal 

relevante afgangsårsager/AKKO’er gendannes/indrapporteres igen. 

 

Hvis det er Moderniseringsstyrelsen der har registreret afgangsårsag 151 eller 152 

og standset lønnen, vil sådanne perioder blive ”gemt”, og vil derfor kunne 

gendannes når konflikten ophører. Af tekniske årsager, kan sådanne perioder ikke 

gendannes, hvis institutionen selv har registreret afgangsårsag 151 eller 152 ved en 

evt. konflikts start. 

 

Nedenfor indgår 2 eksempler, med medarbejderes lønregisteroplysninger forud 

for, under og efter evt. konflikt. 

 

Eksempel 1 bygger på en berørt medarbejder, der i tilknytning til konflikt, 

allerede er registreret med afgangsårsag/AKKO, der rækker ind i 

konfliktperioden: 

 

1) Register før evt. konflikt – som vil fremgå af uddata 750: 
Ikraft-dato på register Afgangsdato på register Afgangsårsag AKKO Tekst 

04-02-2018 26-05-2018 88 30 Orlov med hel eller delvis løn 

 

Eksempel 1 bygger videre på, at konfliktperioden starter 01-04-2018, og at en given 

medarbejder er omfattet af lockout. Når afgangsårsag 151 registreres pr. 1. april i 

lønsystemet, ændres der på registeret: 

 

2) Register ifm. evt. konflikt – som vil fremgå af uddata 751: 
Ikraft-dato på register Afgangsdato på register Afgangsårsag AKKO Tekst 

04-02-2018 31-03-2018 88 30 Orlov med hel eller delvis løn 

01-04-2018  151 14 Lockout 

 

Eksempel 1 afsluttes med, at konfliktperioden ophører d. 19. april 2018. Når 

afgangsårsag 151 ophæves, skal registeret se således ud: 

 

3) Register ifm. evt. konflikt – efter afgangsårsag 151 er ophævet: 
Ikraft-dato på register Afgangsdato på register Afgangsårsag AKKO Tekst 

04-02-2018 31-03-2018 88 30 Orlov med hel eller delvis løn 

01-04-2018 18-04-2018 151 14 Lockout 

19-04-2018 26-05-2018 88 30 Orlov med hel eller delvis løn 
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Eksempel 2 bygger på en berørt medarbejder, der i tilknytning til konflikt, 

allerede er registreret med afgangsårsag/AKKO der rækker ind i konfliktperioden: 

 

1) Register før evt. konflikt – som vil fremgå af uddata 750: 
Ikraft-dato på register Afgangsdato på register Afgangsårsag AKKO Tekst 

01-05-2018 99-99-9999 1 13 Fratræden med pension 

 

Eksempel 2 bygger videre på, at konfliktperioden starter 01-04-2018, og at en given 

medarbejder er omfattet af strejke. Når afgangsårsag 152 registreres pr. 1. april i 

lønsystemet, ændres der på registeret: 

 

2) Register ifm. evt. konflikt – efter indrapporteret afgangsårsag 151: 
Ikraft-dato på register Afgangsdato på register Afgangsårsag AKKO Tekst 

01-04-2018 99-99-9999 152 14 Strejke 

 
Eksempel 2 afsluttes med, at konfliktperioden ophører d. 19. april 2018. Når 

afgangsårsag 152 ophæves, skal registeret se således ud: 

 

3) Register ifm. evt. konflikt – efter afgangsårsag 151 er ophævet: 
Ikraft-dato på register Afgangsdato på register Afgangsårsag AKKO Tekst 

01-04-2018 18-04-2018 152 14 Lockout 

01-05-2018 99-99-9999 1 13 Fratræden med pension 

 

Anbefaling: Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at I bestiller standsning af løn hos 

os. Så vi sørger for registrering af afgangsårsag 151 og 152 i lønsystemet for alle 

omfattede medarbejdere.  
 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os på mail: 

modstlon@modst.dk.  

 

mailto:modstlon@modst.dk

