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Særlige opmærksomhedspunkter til   denne lønkørsel:  

 

 

  Punkt  1 Regulering  af  pensionsbidrag  for PKAT 054  Maskinmestre,  sker 

forventet t il  næste  lønkørsel.  

 

Som vi  tidligere  har orienteret o m,  arbejder vi  på at  lancere  Vejledning  om ny  

ferielov  i  perspektiv  af  Statens Lønløsning,  inden  udgangen  af  juni  måned.  I  

vejledningen  vil  der bl.a.  blive  beskrevet o mkring  nye  løndele.  

 
Erindring  for l øndel  8410: Tjenestebolig  

Vi  har tidligere  gjort o pmærksom på,  at  vi  har  gennemgået C irkulære  af  
12.  maj 2020  om Regulering  af  boligbidrag  for tjenesteboliger i  Grønland  
for så vidt an går statens tjenestemænd  pr.  1.  oktober 2020  (Medst.nr.  
017-20).   
 
Vær opmærksom på,  at  institutionen  selv  skal  foretage  eventuelle  
relevante  rettelser.  
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Løninformation om lønkørsel for LG 07/20, 1.  lønkørsel.   

Løn er til disposition  d.  15.  juni  2020.  

Løninformation  er Økonomistyrelsens information  til  HR- og  lønmedarbejderne  om 

ændringer mv.  til  en  given  lønkørsel.  Formålet e r,  at  informere  om ændringer mv.  i  

HR-Løn  og  SLS  i  tilknytning  til  de  enkelte  lønkørsler.   

 

Til  denne  lønkørsel  er der følgende  informationer:  

1.  Ændringer til  eksisterende  PKAT ................................................................... 2  

2.  Ændringer til  eksisterende  løndele  ................................................................ 3  

3.  Ændringer til  eksisterende  værdier  ............................................................... 4  

4.  Ændringer til  SLS-guiden ............................................................................. 4  

5.  Hold  dig  opdateret o m udetid,  kørselsplaner mv.  i  Statens Lønløsning ............... 4  

6.  Advis  ........................................................................................................ 5  

7.  Hurtige  genveje  - Statens Lønløsning ............................................................ 5  
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT: 

PKAT 054 Maskinmestre 

I henhold til cirkulære af 12. maj 2020 om organisationsaftale Maskinmestre i land 

med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr.015-20) 

I tilknytning til at pensionsbidraget pr. 1. oktober 2018 er ændret til 16,86 % -
hvor 1,58% - og kan vælges at blive udbetalt som løn – foretages der disse 
ændringer som udmøntes i 2. lønkørsel i juni måned 2020: 

 Der er oprettet 2 nye satser på løndel 7018: Pensionsbidrag, øvrige OK 
o Sats 148 – 16,86%, hvis der i forvejen er anvendt sats 5 

Økonomistyrelsen ændrer fra sats 5 til ny sats 148 til 2. lønkørsel i 
juni måned 2020. 

o Sats 149 – 15,28%, der skal anendes hvis medarbejderen ønsker at 
få udbetalt 1,58% som løn. 
I givet fald skal institutionen selv indrapportere 1,58 i felt 3 på 
løndel 7018. 

Regulering af pensionsbidrag PKAT 054 Maskinmestre - med virkning pr. 1. april 
2018 – forventes at indgå i 2. lønkørsel i juni måned 2020. 

PKAT 137 Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 
Cirkulære af 12. maj 2020 om organisationsaftale for Pædagoger m.fl. i 
Kriminalforsorgen med virkning pr. 1/4-2018 (Medst.nr. 016-20). 

Sagen er under behandling i dialog med Kriminalforsorgen. 
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2. Ændringer til eksisterende løndele 

Til  denne  lønkørsel  har vi  ændret  følgende  løndele:  

Løndel  2161 S ærligt tillæg, pensionsgivende  

Løndelen  er åbnet f or PKAT 303  Polititjenestemænd,  klasse  04  (gammelt  

lønsystem). Der skal  anvendes sats 1,  der udbetaler kr.  23.700,00  pr.  december 

måned  2021  i  niveau  31/3-2012.  

Løndel  2430 Kv alifikationstillæg  

Løndel  er fremover kun  åben  for PKAT  236  Laboratoriefunktionærer  og  PKAT 240  

Kontorfunktionærer,  og  kun  sats 20,  21  og  42  eller årligt g rundbeløb  kan  anvendes.  

Løndel  2431 Kv alifikationstillæg  

Løndelen  er fremover kun  åben  for PKAT  240  KL  35.  

Løndel  5000  Feriegodtgørelse indeværende år  og  løndel  5010  

Feriegodtgørelse sidste  år 

Løndelene  er lukket f or indrapportering  for færøskattepligtige,  jf.  Løninformation  nr.  

10.  

 

Vi  informerer om fremgangsmåden  for afregning  af  feriegodtgørelse, når vi  har  fået  

en  afklaring  heraf  fra  TAKS,  Skattevæsenet p å Færøerne.  

 

Løndel  5376 S ærskilt vederlag  

Der er oprettet 2   nye  satser til  Statens IT-Råd:  

  Sats 254  hvor der beregnes kr.  600,00  pr.  time  –  næstformand  

  Sats 255  hvor der beregnes kr.  550,00  pr.  time  –  medlemmer  

Begge  beløb  er i  niveau  31/3-2012.  

Løndel  7010 Pe nsionsbidrag  for o verenskomstlønnede  

Løndelen  er fremover kun  åben  for PKAT  093,  103,  105  og  580.  

 

Løndel  7072 Pe nsionsbidrag  af  tillæg  

For færøskattepligtige  gælder,  at  der altid  skal  ske  udbetaling  af  pensionsbidraget  
som løn:  
 

  Ved  indrapportering  sættes felt 3   fremover automatisk  =  100,00  og  
kreditorkode  =  0 for færøskattepligtige.  

  I  tilknytning  til  selve  lønberegningen,  ændrer Økonomistyrelsen  felterne  for 

ansatte,  der allerede  har løndel  7072  Pensionsbidrag  af  tillæg  i  kraft.  

Løndel  7675 Bo rgerligt ombud  og  lignende  

  Datotesten  for løndelen  er ændret sål edes:  LG - 5  år til  LG +  1  år.  
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Til  denne  lønkørsel  har vi  ændret f ølgende  værdier:  

Løndel  7219  Pensionsbidrag  til  individuel  konto  

Der er oprettet e n  ny  sats 5,  der beregner 3%  i  pensionsbidrag.  

Nedenfor n ævnte løndele, er lukket for i ndrapportering  

Løndel  2536  Timeløn  

Løndel  2734  Fremmødegodtgørelse  

Løndel  5125  Holddrift  

Løndel  5994  Konsulentbistand/vagttjeneste  

Løndel  6040  Fritvalgsordning  - speciel  

Løndel  6041  Udbetaling,  Fritvalgsordning  - speciel  

4. Ændringer til SLS-guiden  

 

Til  denne  lønkørsel  har vi  opdateret  SLS-guiden  med  ændringer jf.  punkt  1  - 3  

ovenfor.  

 

For l øndel  7010 Pe nsionsbidrag  for o verenskomstlønnede  

Under relaterede  løndele  er der for PKAT  580  Kliniske  Professorer tilføjet,  at  eget  

bidrag udmeldes under løndel  2048  Tillæg  vedr.  pensionsbidrag  og  løndel  7010  

Pensionsbidrag for overenskomstlønnede.   

 

Gå til  SLS-guiden.  

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

Der er på indeværende  tidspunkt i kke planlagt  ekstraordinær lukning.  

 

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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6. 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 

7. 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 

klar efter en lønkørsel, og samtidig få 

tips og information af forskellig 

karakter? 

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig: 

Være orienteret om årets gang i 

Statens Lønløsning? 

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig: 

- der udsendes 3 – 5 gange årligt. 

Have hjælp til din planlægning i 

forhold til Statens Lønløsning? 

Klik ind på Driftstatus 
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https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/



