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Løninformation nr. 3 af 10. februar 2020
(LG 03/20, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 03/20, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 14. februar 2020.
Løninformation er Økonomistyrelsens 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 150 Ernærings- /Husholdningsøkonomer
Cirkulære af 22. januar 2020 om organisationsaftale for ernærings- og
husholdningsøkonomer mellem Skatteministeriet og LC med virkning fra 1. april
2018 (Medst. nr. 001-20).
KL 52, Løngruppe 2
Ny løn pr. 1. oktober 2018, kr. 313.630,00 (niveau 31/3-2012), efterreguleret.
PKAT 607 Ledere og lærere (SOSU) - LC
PKAT 609 Ledere og lærere (SOSU) - CO10
Cirkulære af 2. december 2019 om organisationsaftale for ledere og lærere ved
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende socialog sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) mellem Finansministeriet, LC
og CO10 med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 081-19).
I forbindelse med implementeringen af forhøjelsen af pensionsbidraget fra 17,3%
til 17,6% blev sats 55, der beregner 19,8%, ikke ændret for lærere fra '93-gruppen,
der pr. 1 oktober 2018 skal beregne 20,1%.
Det betyder, at institutionerne skal ændre LKO 7018 sats 55 til sats 84 - advis
RB7113 bliver udskrevet til 2. lønkørsel.
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2. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndel.
LKO 0660 Bidrag til tjenestemandspension
LKO 0670 Bidrag til tjenestemandspension
Der er indført obligatorisk pensionsordning i Grønland for de, der er fuldt
skattepligtige til Grønland - de skal minimum opspare 4 % af A-indkomsten i en
pensionsopsparing
Da lønnen for en tjenestemand er undtaget for denne ordning, og at den skal
opgives til Skattestyrelsen i Grønland ved årets udgang, opsummeres
tjenestemandslønnen fremover til FF 693, Tjenestemandsløn under diverse
grundlagsfelter 6.
Der er foretaget efterregulering pr. 1. januar 2020.

3. P+ Pensionskasse for Akademikere

Navne på kreditorer til DIP, ISP og JØP er ændret til P+ Pensionskassen for
Akademikere efterstillet af DIP, ISP og JØP

4. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens
Lønløsning

For at understøtte din planlægning i forhold til brug af de systemer der knytter sig
til Statens Lønløsning, informerer vi om tidspunkter for lønkørsler, servicevinduer
(planlagte udetider, fx ved indkøring af nye versioner), driftssituation og meget
mere.
Gør brug af disse nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om Statens
Lønløsning: SLS, HR-Løn, Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP:
Driftstatus
https://oes.dk/systemer/driftstatus/
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Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-ognyheder/
Kørselsplan Løn 2020
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2020/

5. 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 Økonomistyrelsen (disse
skal institutionen ikke behandle).
Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i vejledningen
Fejl og advis

6. Er du tilmeldt nyheder fra Statens Lønløsning?

Er du tilmeldt nyheder fra Statens Lønløsning, som vi udsender 3 – 5 gange årligt?
Her kan du læse om hvad vi arbejder med og hvilke forventninger vi har til året.
Klik ind på faglige nyhedsbreve, og skriv navn og mailadresse. Så modtager du
vores nyheder – fra og med næste gang vi udsender:
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