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Lønkontrol – Uddata 998 fra SLS
I denne vejledning kan du læse om U 998, der kan anvendes af fx decentrale
enheder, fx HR-medarbejdere – til at tjekke lønningerne. Uddataet kan give
HR-medarbejderne et overblik over ansatte og lønforhold i institutionen.
Indhold
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1. Overordnet om U 998

U 998 er et supplement til U 198, og giver mulighed for en hurtig lønkontrol,
uden at man har SLS-kompetencer.
Fremsendelse – hvor tit
U 998 Lønkontrol dannes efter hver lønkørsel og indeholder lønmodtagerens
bruttooplysninger vedr. løn samt en markering af, om der er foretaget ændringer
af lønmodtagerens løn i den aktuelle lønkørsel.
Det betyder, at faste månedslønnede lønmodtagere, kun findes på U 998 i
forbindelse med 1. lønkørsel i en måned, hvis der er foretaget andre
indrapporteringer på disse lønmodtagere.
Kort om indhold i U998
U998 indeholder følgende kolonner/oplysninger:








Navn: (efternavn - fornavn)
Lønnr.: Cpr-nr. + lbnr.
Overenskomst: Lønmodtagerens personalekategori (PKAT)
Ekstraordinær Løn/Pension: Indeholder lønmodtagerens løn og pension,
som ydes ekstraordinært, samt eventuelle engangsydelser. Her udmeldes fx
overarbejde, engangsvederlag samt evt. fast løn/pension vedr. en tidligere
periode (efterreguleringer)
Pension: Indeholder lønmodtagerens faste månedlige pensionsbidrag
Løn: Indeholder lønmodtagerens faste månedlige løn
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Ekstraordinær øvr. ydelser: Indeholder lønmodtagerens øvrige ydelser samt
engangsydelser vedr. andet end løn/pension. Her udmeldes fx en a-conto
anvisning, træk for afholdte feriedage, refusionsydelser samt kontingent vedr.
en tidligere periode (efterreguleringer)
Øvr. ydelser: Indeholder lønmodtagerens faste ydelser vedr. andet end
løn/pension. Her udmeldes fx kontingenter, ATP-bidrag mv.
Beløb i alt: Indeholder lønmodtagerens samlede løn (en sammentælling af
alle kolonner)
Ind: Indeholder en stjernemarkering (*), hvis der er foretaget
indrapporteringer i SLS til lønmodtageren af institutionen (dog ikke ved
systemændringer). Hvis der er en markering i denne kolonne, bør
institutionen/HR-medarbejderen have et grundbilag på, at der er bestilt en
ændring af lønmodtagerne.

Eksempel på U 998
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Rapport fra LDV
U 998 indeholder en samlet løn pr. lønmodtager. Hvis der er brug for at opløse
lønnen i løndele, kan standardrapport fra LDV anvendes.
Eksempel på rapport: Lønkontrolliste på medarbejder

Bestilling af U 998
U 998 er et frivilligt uddata, og hvis man ønsker det leveret, skal det bestilles.
Hvis du ønsker at bestille U 998, kan du sende en sag til Statens Administrations
Serviceportal med oplysning om hvilke(n) gruppe(r), uddataet ønskes for.
Der opkræves ikke særskilt betaling for U998.
Ændret sortering af uddata 998
SE-nummer er et fast sorteringsparameter, der altid anvendes som første
sorteringskriterie.
U 998 sorteres herefter automatisk på:
1) Gruppenummer i lønsystemet
2) Alfabetisk sortering på medarbejdernavn
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Hvis du har brug for en ændret sortering af U 998, er der følgende muligheder:
1. Kriterie (efter SE-nummer):



Gruppenummer i lønsystemet
Delregnskabsnummer

og herefter på:
2. Kriterie (efter gruppe- eller delregnskabsnummer):



Alfabetisk sortering på medarbejdernavn
Lønnummer

Hvis du ønsker ændret sortering af U 998, kan du sende en sag til Statens
Administrations Serviceportal. I sagen har vi brug for oplysning om, hvilken
rækkefølge du ønsker sorteringen, og for hvilke gruppenumre sorteringen skal
gælde.
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