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Løninformation nr. 18 af 21. sept. 2018 
(LG 10/18, 2.) 

  

Løninformation om lønkørsel for LG 10/18, 2. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 28. september 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 177 Ansat (amts)kommunal  

Vi har indlagt ny kommunal procentregulering: 

 

 Pr. 1/10-2018: 37,7253% 

  

Lønningerne er tilrettet. 
 
 

PKAT 446 Jurister  

Iht. cirkulære af 10. september 2018 om overenskomst for Juridiske kandidater og 

universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland med virkning fra 1. april 

2017 (Modst.nr. 012-18), har vi indlagt nye værdier pr. 1. april 2017, 1. april 2018, 

1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 – på følgende løndele:  

 

 Løndel 2000 Løn  

 Løndel 2254 Rådighedstillæg  

 Løndel 6759 Vagttillæg 

  

Samtidig har vi efterreguleret for perioden 1. april 2017 til 31. august 2018. 
 
 

2. Nye løndele 

 
 
 

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel. 

 

Løndel 5358 Regulatortillæg 

Løndelen er et ikke pensionsgivende reguleret tillæg, der er åbent for PKAT 155. 

 

 Sats 1 udgør kr. 7.374,47 og  

 Sats 2 udgør kr. 4.538,14 

 

Begge satser i niveau 31/3-12. 

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2018/~/media/Circular/2018/012-18%20-%20Juridiske%20kandidater%20mfl%20i%20Gronland.ashx
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3. Ændringer til eksisterende løndele 

 
 

 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. 

 

Løndel 679 Pension, senior, barsel mm  

Fremover udmeldes løndel 303, Arbejdsgivers pensionsbidrag i stedet for løndel 

307, Pensionsbidrag seniorordning, for sats 1 i felt 2. 

 

 

Løndel 4983 Videnskabelig medhjælp  

Datotesten er ændret til: LG - 5år til LG + 6 mdr. 
     
Løndel 6738 Vagttillæg/tilkald  

Løndelen er åbnet for GRP 150 samt for PKAT 038, 039, 040 og 179.  

Der er oprettet nye satser 5-8 svarende til sats 41-44 på løndel 6736. 

 

 

Løndel 6941 Hædersgave  

Løndel 6942 Tinggave/naturalie  

  

Det skattefri bundfradrag er rettet til kr. 27.400 for 2018 - der kan ikke ske  

efterregulering af allerede beregnede beløb, hvorfor den overskydende skat 

udbetales af SKAT via årsopgørelsen for 2018. 

 

 

4. Advis 

 

 
 

Vi har dannet to nye advis’er: 

 

 RK8093 med teksten: ”Ophør af udbetaling af pension - 5 år forbrugt” . Advis’et 

dannes hvis løndel 7019 sats 2 har været i kraft i 5 år. 

 

 RK8094 med teksten: ”Ophør af Samtidighedsferie - 5 år forbrugt”. Advis’et dannes 

hvis løndel 218 har været i kraft i 5 år. 
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Vi har dannet advis RR2797med teksten:  

 
”Lønmodtager er opsat til Bikort, men LKO 9850 viser Hovedkort. Når der modtages nye 

eSkattekort til årsskiftet, vil der derfor blive indlæst Bikort. Rettelse skal ske snarest via Faste 

felter/Øvrige” 

 

VIGTIGT Du 

skal indrapportere markering for indlæsning af 

hovedkort via Faste felter/Øvrige eller ved at oprette 

løndel 251, Bestilling af eSkattekort 

 
 

 

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

