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Løninformation nr. 9 af 7. maj 2020
(LG 06/20, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 06/20, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 15. maj 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.
Til denne lønkørsel er der følgende informationer:
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Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel:



Nye basislønninger pr. 1. oktober 2018 for PKAT 258 Kokke, koge- og
smørrebrødsjomfruer og PKAT 266, Køkkenledere, økonomaer og
ernæringsassistenter. Regulering pr. 1. oktober 2018 foretages i maj
måned til 2. lønkørsel.



Nye basislønninger pr. 1. oktober 2018 for PKAT 257 KL 55, Løngruppe 2,
sats II og PKAT 243 KL 80 TR 02, Løngruppe 5 (fagkonsulenter). Pr. 1.
oktober 2018 kr. 374.993,00 og pr. 1. april 2020, kr. 375.486,00.
Lønnen- reguleres i maj måned til 2. lønkørsel.

Til orientering kan oplyses, at der i henhold til Cirkulære af 23. april 2020 om
Satsregulering pr. 1. januar 2020 for tjenesterejser (MEDST.nr. 012-20) - ikke er
beløbsmæssige ændringer i SLS.
Den eneste ændring, i forhold til tidligere, er ændring af hoteldispositionsbeløbet
for Danmark, der er ændret til kr. 1.012 pr. 15. februar 2020, jf. bilag 5 til
cirkulæret.
Husk: Der er planlagt lukning torsdag d. 28. maj 2020, da vi indkører ny
version. Nærmere information herom følger senere.
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1. Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT:
PKAT 257 Fuldmægtige m.fl. i SKAT og PKAT 243 Tjenestemænd i SKAT
Cirkulære om organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. i Skatteministeriet og aftale
om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet mellem Skatteministeriet,
CO10 og Dansk Told- og Skatteforbund med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr.
013-20)
Der er oprettet en ny KL 58, Løngruppe 4 på PKAT 257 - den har virkning fra 1.
oktober 2018. 1. og flg. år TR 01, kr. 485.345 (niveau 31/3-2012. Der kan aftales
en basisløn mellem kr. 485.345 og 511.173.
Løngruppe 4 omfatter funktionsledere, der i dag er indplaceret i Løngruppe 3 på KL
57 - institutionen skal selv foretage indplacering af relevante lønmodtagere.
Det er aftalt nye basislønninger for:


PKAT 257 KL 55, Løngruppe 2, sats II



PKAT 243 KL 80 TR 02, Løngruppe 5 (fagkonsulenter)

Pr. 1. oktober 2018 kr. 374.993,00 og pr. 1. april 2020, kr. 375.486,00 - lønnen
reguleres til næste lønkørsel i maj måned 2020: LG 06-2020 2. lønkørsel.
PKAT 258 Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer og PKAT 266,
Køkkenledere, økonomaer og ernæringsassistenter
I henhold til Cirkulære af 23. april 2020 om organisationsaftale mellem
Skatteministeriet, CO10, 3F og Kost & Ernæringsforbundet med virkning fra 1. april
2018 (Medst.nr.008-20).
Der er aftalt nye basislønninger pr. 1. oktober 2018 - der vil blive reguleret til
næste lønkørsel i maj måned 2020: LG 06-2020 2. lønkørsel.
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2. Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
Ny værdier jf. cirkulære af 23. april 2020 om regulering af satser for
kontorholdsgodtgørelse
Til denne lønkørsel er der indlagt nye værdier pr. 1. april 2020 i henhold til
Cirkulære af 23. april 2020 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr.
1. april 2020 (MEDST.nr. 009-20). Det gælder for følgende løndele:
Løndel 3490 Godtgørelse, rengøring
Løndel 3492 Godtgørelse, elforbrug
Løndel 3494 Godtgørelse, varme
Løndel 3496 Godtgørelse, inventar
Løndel 3498 Godtgørelse, vedligeh.
Løndel 3500 Godtgørelse, boligdel
Der foretages efterregulering til denne lønkørsel.
Løndel 2412 Personligt tillæg, ureguleret
Max-beløb i Felt 1 Årligt beløb er forhøjet til kr. 200.000,00.
Løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse
Løndelen er åbnet for PKAT 177, Ansat (amts)kommunal.
Løndel 6492 Overarbejdsbetaling m.v.
Løndelen er åbnet for PKAT 060 Journalister og kan anvendes i stedet for løndel
6490 Overarbejdsbetaling, hvis der skal anvises betaling for timer, der ikke der
deleligt med halve timer.
Løndel 6736 Vagttillæg/tilkald
Felt 4 er åbnet for sats 1, der udbetaler halve vagtvederlag.
Løndel 6980 Særlig feriegodtgørelse (manuel)
Felt 3 er åbnet for indrapportering af sats 1, der vedrører rettelse af særlig
feriegodtgørelse vedr. overgangsperioden.
Beløbet opsummeres ikke til faste felter vedr. særlig feriegodtgørelse.
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Løndel 7064 Pensionsbidrag, individuelt
På løndelen er der åbnet for indrapportering af sats 1 i felt 4, der danner ny løndel
7038 Pensionsbidrag §53A.
Sats 1 i felt 4 må kun anvendes, når der er indrapporteret eget bidrag i felt 2 på
løndel 7064.
Beløbet fratrækkes i nettolønnen, da der ikke er bortseelsesret /fradragsret for
pensionsbidrag, der er omfattet af PBL §53a.
Løndel 90XX Kontingent
Der er oprettet en ny sats 23: Månedligt beløb.
Med sats 23 beregnes der ikke kontingent 1/7 og 1/12.
Nedenfor nævnte løndele, er lukket for indrapportering
Følgende løndele er lukket for indrapportering til denne lønkørsel:
Løndel 8112 Boligbetaling, Grønland
Løndel 8113 Boligbetaling, Grønland
Løndel 8114 Møbelafgift, Grønland
Løndel 8115 Regulering af bolig-/varmebet.
Løndel 8211 Boligbørnetilskud, Grønland
Løndel 8212 Boligbørnetilskud, Grønland
Løndel 8312 Aconto varme, Grønland
Løndel 8491 Kvarterbidrag
Løndel 99242 Kontingent El-Forbund
Løndel 99246 Brændstofdysen
Løndel 99250 DSB If Randers
Løndel 99264 Bold & Idræt Kbhvn
Løndel 99267 Bold & Idræt Kbhvn
Løndel 99268 DPA
Løndel 99319 Museets Venner

3. Ændringer til eksisterende værdier
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier:
Der er slettet en række kreditorkoder (KREDKO), da de ikke har været anvendt i
hverken 2019 eller 2020. Det gælder følgende KREDKO:


1024, 1033, 1155, 1156, 1220, 5004, 5010, 5018, 5019, 5020, 5047,
5048, 5050, 5055, 5058, 5080, 5096, 5104, 5134, 5135, 5148, 5161,
5165, 5174, 5177, 5180, 5189, 5194, 9196, 5221, 5222, 5223, 5224,
5225, 5226 og 5227.
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4. Ændringer til SLS-guiden
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende i SLS-Guiden (Gå til SLS-guiden)
Løndel 3952 Rettelse af gruppeliv
PKAT 688 Rådgivere, Danida er tilføjet på løndelen i SLS-guiden.

Kreditorkoder nævnt under punkt 3 ovenfor, er slettet i SLS-guiden.

5. Tips og tricks
Fradrag for befordring – COVID-19
Der gøres opmærksom på, at der ikke foretages automatiske ændringer i SLS i
tilknytning til befordringsfradrag og evt. hjemmearbejde under COVID-19.
Der fremgår bl.a. af SKAT’s Indberetningsvejledning for eIndkomst: Pligten
til at indberette X i felt 11, hvis arbejdsgiver kan fastslå, at den ansatte
fremmøder mindre end 216 dage om året er bortfaldet. Til gengæld skal
der nu indberettes kryds så snart den ansatte har én hjemmearbejdsdag.
Der kan bestilles opsætning af X-markering i SLS, hvis betingelser for en sådan
opsætning er entydig. Send en bestilling med de (entydige) betingelser der skal
gælde for en sådan opsætning. Opsætning vil i givet fald ske uden særskilt
betaling.

6. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning
Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt yderligere ekstraordinær lukning i de
kommende par uger, ud over torsdag d. 28. maj, som vi tidligere har oplyst om i
Løninformation nr. 8.
Gør brug af disse nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om Statens
Lønløsning: SLS, HR-Løn, Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP:


Gå til Driftstatus



Gå til Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL



Gå til Kørselsplan Løn 2020
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7. Advis
Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 2
måder:
1

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.

2

Fejl og advis 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 vejledningen Fejl og advis,
kapitel 2. Hent vejledning Fejl og advis i SLS

8. Hurtige genveje - Statens Lønløsning
Vi informerer om Statens Lønløsning ad flere kanaler. Her kan du se hvilke, og
hvordan du kan få glæde af dem.

Vil du gerne:
Have besked når Løninformationen er

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig:

klar efter en lønkørsel, og samtidig få
tips og information af forskellig
karakter?
Være orienteret om årets gang i

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig:

Statens Lønløsning?

- der udsendes 3 – 5 gange årligt.
Have hjælp til din planlægning i

Klik ind på Driftstatus

forhold til Statens Lønløsning?
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