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Løninformation nr. 13 af 11. juli 2018 
(LG 08/18, 1.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 08/18, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 16. juli 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. Ændringer til eksisterende PKAT 

 
 
 
 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT. 

 

PKAT 201 Tjenestemænd 

 

Aftale af 20. juni 2018 om klassificering af stillinger for politioperatører med 

virkning fra 1. juli 2018. 

 

Vi har oprettet ny KL 45, Politioperatører  

 TR 01, SKTR 29 

 TR 02, SKTR 33 

 TR 03, SKTR 36 

 TR 04, SKTR 42 

 Der er ikke automatisk oprykning til højere trin. 

Løn 7040, ATP-bidrag sats 0 og LKO 3950, Gruppeliv, dannes automatisk 

ved oprettelse af KL 45. 

 

 

2. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel. 

 

Løndel 6733 Udkald Rådighedstjeneste 
 

Aftale af 20. juni 2018 om arbejdstidsregler for tjenestemænd og visse  

overenskomstansatte i politiet omfattet af Politiforbundets forhandlingsret med 

virkning fra 1. september 2018. 

 

Løndelen er åben for PKAT 103, 127, 175, 249 og 303 og udbetaler følgende pr. 

time: 

 Sats 1,75 % af en timeløn, 

 Sats 2,50 % af en timeløn, 

 Sats 3,25 % af en timeløn. 
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3. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Satser/værdier  
 

Løndel 6706 Vagttillæg/tilkald 

Løndelen er åbnet for GRP 739 uanset PKAT og der er oprettet 3 nye satser, der 

indrapporteres i hele vagter: 

 Sats 27, kr. 250,00 

 Sats 28, kr. 750,00 

 Sats 29, kr. 1.837,00 

 

Andre ændringer 
 

Løndel 0349, Tilbageført pensionsbidrag, Færøerne 

Udligning af negativt pensionsbidrag på færøske lønmodtagere er blevet foretaget 

fejlagtigt i enkelte tilfælde - det er nu rette fremover. 

 

Løndel 2245 Rådighedstillæg  

Vi har åbnet for PKAT 108 Læger v. højere udd.ins. 

 

Løndel 3291 Særligt tillæg 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 449. 

 

Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv 

Vi har på foranledning af Forenede Gruppeliv dannet løndel 8942 i stedet for 

løndel 8940 for PKAT 111, ministre. 

 

Løndel 4738 Stipendie 

Vi har åbnet for PKAT 080. PKAT 080 skal anvendes i stedet for PKAT 549, 

såfremt der ikke skal ske indberetning af indkomsttype 24. 

 

Løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse  

PKAT 586 Medarbejder Frie Grundskoler  

Fremover beregnes der særlig feriegodtgørelse efter statens ferieaftale - 1,5 % af 

feriegivende løn minus eget ordinært pensionsbidrag og 12,5 % særlig 

feriegodtgørelse af merarbejde. 
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Løndel 6734 Rådighedstjeneste i hjemmet 

Aftale af 20. juni 2018 om arbejdstidsregler for tjenestemænd og visse 

overenskomstansatte i politiet omfattet af Politiforbundets forhandlingsret med 

virkning fra 1. september 2018. 

 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 103, 127, 175 og 249 og følgende nye satser er 

oprettet: 

 Sats 6, 12,50 % af en timeløn, 

 Sats 7, 50,00 % af en timeløn, 

 Sats 8, 75,00 % af en timeløn. 

 

Løndel 6736 Vagttillæg/tilkald  

Løndelen er åbnet for PKAT 038, 039, 040, 086 og 179 - der er samtidig oprettet 

4 nye satser: 

 Sats 41, kr. 233,71 

 Sats 42, kr. 116,85 

 Sats 43, kr. 280,45 

 Sats 44, kr. 140,22. 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag 

For PKAT 240 GRP 096 er sats 51 åbnet for indrapportering. 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag 

Felt 3 er åbnet for PKAT 093 - der kan udbetales 1,2 % som løn. 

 

Løndel 7411 Pensionsbidrag 

Løndelen er åbnet for PKAT 403 og 412. PKAT-testen fremgår nu af 

SLS-guiden. 

 

Løndel 8410 Tjenestebolig 

Cirkulære af 27. juni 2018 om Regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i 

Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd pr. 1. oktober 2018.  

Modst.nr. 009-18. Cirkulæret træder i kraft 1. juli 2018. 

  

 
Vigtigt 

 
I 

 
skal selv foretage rettelsen 

 

 

 

 

 

https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/juni/nye-cirkulaerer-om-boligbidrag-kontorholdsgodtgoerelse-og-frihed-til-nyuddannede/
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Løndel 8292 Måltidsfradrag, morgenmad  

Løndel 8293 Måltidsfradrag, frokost/middag  

Løndel 8300 Måltidsfradrag, fuld kost  

Beløbene vedr. andre satser end sats 0 er fjernet - satserne har været lukket for  

indrapportering siden 2012. Løndel 8294, der blev teknisk dannet for sats 10, 11 

og 12 er således udgået og fjernet fra SLS-guiden. Det samme gælder LKO 8301, 

der blev dannet teknisk under LKO 8300 sats 10, 11 og 12 

 

Løndel 8970 Forsikringspræmie, TRYG  

Vi har lukket løndelen for PKAT 80, 81, 82, 91, 105, 106, 531, 549, 550, 780, 782, 

791 og 799. 

 
 
Sanering/oprydning 
 

Løndel 5241 Dagpenge og rejsegodtgørelse 

Løndelen er lukket for indrapportering - har ikke været anvendt i flere år. 

 

Løndel 5620 Smudstillæg 
Løndelen er fremover kun åben for PKAT 224 i Politiet - beregningen for øvrige 

grupper er fjernet. 

 

Løndel 7016 Pensionsbidrag af tillæg 

Ikke anvendte satser er lukket for indrapportering - fremover er der kun åbent for 

sats 0, 1, 6, 7, 8, 9, 16, 25, 27 og 43-52. 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag 

Der er lukket for indrapportering af diverse satser, som ikke længere anvendes. 

 

4. Ny brugervejledning 

 

 
 
Der er kommet en ny brugervejledning på vores hjemmeside: 
 
Geografisk udflytning af institutioner 
 
 

 

https://modst.dk/media/28396/geografisk-udflytning-af-institutioner.pdf
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5. Ekstraordinær skattekortopdatering 

 

 
Da SKAT foretog en ekstraordinær skattekortopdatering i juni, blev løndel 250, 

forhøjet trækprocent, sat i afgang – da der er lukket for indrapportering flere 

gange i samme indkomstår, kan institutionerne ikke sætte den i kraft igen. 

 

Derfor har vi besluttet at foretage en maskinel genåbning af løndel 0250 til LG 

08/2018 - 2. lønkørsel. Forudsat det er Modst, der har sat løndel 250 i afgang 30. 

juni 2018 og at institutionen ikke selv har rettet på løndel 9850.  

 

 

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

