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Løninformation nr. 12 af 23. juni 2020
(LG 07/20, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 07/20, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition tirsdag d. 30. juni 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:
1. Ændret arbejdsgang: Pensionskassekoder & PENSAB ......................................2
2. Ændringer til eksisterende PKAT ...................................................................3
3. Ændringer til eksisterende løndele ................................................................4
4. Ændringer til eksisterende værdier ...............................................................4
5. Fraværskode 502: Restferie – kan nu anvendes i HR-Løn ................................4
6. Ændringer til SLS-guiden .............................................................................5
7. Tips og tricks – let din sagsbehandling ..........................................................6
8. 2 nye felter i uddata 611 (Ny Ferielov - overgangsperiode) ..............................7
9. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning ...............8
10. Advis.......................................................................................................8
11. Hurtige genveje - Statens Lønløsning ..........................................................9
Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel:



Punkt 1 Ændret arbejdsgang: Overmelding til PENSAB for
pensionsordninger administreret af Udbetaling Danmark



Punkt 2 PKAT 054 Maskinmestre



Punkt 7 Tips og tricks – hente navneoplysninger via CPR (oprettelser)



Punkt 8 2 nye faste felter i uddata 611 (Ny ferielov)

Vejledning om ny ferielov i perspektiv af Statens Lønløsning, er godt på vej, og vil
være tilgængelig senest d. 30. juni 2020. Herefter vil Vejledningen løbende blive
opdateret, i takt med afklaringer mv.
Vejledningen vil kunne hentes på samme side hvor Løninformationerne ligger
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1. Ændret arbejdsgang: Pensionskassekoder & PENSAB
Med virkning fra LG 08/20, 1., sker der ikke længere overmelding af oplysninger fra
SLS til PENSAB for lønmodtagere med pensionskassekode 083, 088, 098, 099 eller
198.
Der er tale om medlemmer af statslige tjenestemandspensionsordninger, der
administreres af Udbetaling Danmark:
Pensionskassekode 083:

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionskassekode 088:

Pensionsordningen for Højskoler, Landbrugsskoler og
Husholdningsskoler m.v. (Højskolekassen)

Pensionskassekode 098:

Pensionsordningen for Erhvervsskoler

Pensionskassekode 099:

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen
(Efterlønskassen)

Pensionskassekode 198:

Pensionsordningen for Erhvervsskoler (Maskinmesterskoler)

Ved indrapportering af oplysninger i SLS, der hidtil er overmeldt til PENSAB, dannes
Advis OT0744:
”Der overmeldes ikke oplysninger fra SLS til PENSAB for lønmodtagere med
pensionskassekode 083, 088, 098, 099 eller 198. Ændringer, der skal
indrapporteres til PENSAB, skal ske manuelt på et ændrings- og
fratrædelsesskema til Udbetaling Danmark”
Ændringer, der skal indrapporteres til PENSAB, skal ske manuelt på et ændringsog fratrædelsesskema til Udbetaling Danmark.
Ændringer kan f.eks. være ændret skalatrin, beskæftigelsesgrad,
stillingsbetegnelse, mv.
Udbetaling Danmark er pensionsalderansvarlig myndighed for lønmodtagere med
de nævnte pensionskassekoder, og indrapporterer manuelt til PENSAB på baggrund
af de oplysninger, der er indberettet på ændrings- og fratrædelsesskemaet.
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2. 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 for 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% kan vælges at blive udbetalt som løn – foretages der følgende ændring
til denne lønkørsel:


Pr. 1. oktober 2018 ændres sats 68 på løndel 7018 Pensionsbidrag, øvrige
OK til sats 148, der beregner 16,86%

PKAT 590 Hovmestre og kokke på Skoleskibet Danmark
I henhold til cirkulære af 14. august 2018 om organisationsaftale for Hovmestre og
kokke på Skoleskibet Danmark mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og
Metal Maritim med virkning fra 1. april 2018, er der til denne lønkørsel foretaget
følgende:


Procentregulering af basisløn og skoleskibstillægget på løndel 4370
Skoleskibstillæg pr. 1. april 2015

PKAT 594 Skibsassistenter på Skoleskibet Danmark
I henhold til cirkulære af 14. august 2018 for befarne og ubefarne skibsassistenter
på Skoleskibet Danmark mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og
Sømændenes Forbund med virkning fra 1. april 2018, er der til denne lønkørsel
foretaget følgende:



Procentregulering af basisløn og skoleskibstillægget på løndel 4370
Skoleskibstillæg pr. 1. april 2015
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. oktober aftalt forhøjet til 13,04%. På
løndel 7069 Pensionsbidrag, er procent for eget bidrag (felt 1) ændret til
4,47% og statens bidrag (felt 2) er ændret til 8,93%.
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3. Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
Løndel 2161 Særligt tillæg, pensionsgivende – gælder Det Kgl. Teater
Løndelen er åbnet for PKAT 513 Musikere Kgl. Kapel, tjenestemandslignende og for
PKAT 514 Musikere Kgl. Kapel, overenskomstansatte – KL 03 og 06. Der er oprettet
en ny sats 6, der svarer til sats 6 på løndel 2725 Særligt tillæg, OK18.
Løndel 2725 Særligt tillæg, OK18 – sats 6, er pr. 1. oktober 2018 erstattet af løndel
2161 Særligt tillæg, pensionsgivende – sats 6.
Fremover dannes løndel 2161 Særligt tillæg automatisk ved oprettelse af PKAT 513
og PKAT 514 – KL 03 og 06 automatisk ved oprettelse af PKAT 513 og PKAT 514 KL
03 og KL 06.
For PKAT 513 Musikere Kgl. Kapel, tjenestemandslignende dannes der også løndel
7073 Pensionsbidrag af tillæg, da der skal beregnes 15% af tillægget – i
modsætning til øvrige tillæg, hvor der beregnes pensionsbidrag med 5%.
Løndel 7018 Pensionsbidrag
Der er oprettet en ny sats 150, der beregner 18,50%.

4. Ændringer til eksisterende værdier
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier:
Løndel 2312 Funktionstillæg, pensg.
Felt 3 er åbnet for indrapportering af afregnings-løndel, såfremt pensionsbidraget
beregnes under løndel 7016 Pensionsbidrag af tillæg eller en tilsvarende løndel.
Løndel 2701 Jubilæumsgratiale
Datotesten er ændret til LG - 5 år til LG + 6 mdr.

5. Fraværskode 502: Restferie – kan nu anvendes i HR-Løn
Vi har nu fået overført årsagskode 502 Restferie til HR-Løn, hvorfor den nu også
kan indberettes i HR-Løn, og ligeledes kan anvendes i forbindelse med
Masseindberetning i HR-Løn.
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6. Ændringer til SLS-guiden
Til denne lønkørsel har vi opdateret SLS-guiden jf. punkt 1 – 4 ovenfor og hertil
med:
PKAT 548 EGU-elever
PKAT 548 er tilføjet i SLS-guiden på LKO 2000, således at denne kan
indrapporteres i HR-Løn.
Fremover standses beregning af løn for KL 02, hvis LKO 2000 ikke er
indrapporteret.
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7. Tips og tricks – let din sagsbehandling
I denne blok af Løninformationen, vil vi give dig tips og tricks til nogle faciliteter i
Statens Lønløsning, som enten er ny facilitet eller som vi måske ikke har fået
informeret godt nok om tidligere.
Vi giver en kort beskrivelse af stort og småt, som vi vurderer kan lette din
sagsbehandling. I udgangspunktet tænker vi, at blokken indgår i den
Løninformation der knytter sig til 2. lønkørsel i en måned.
Månedens tip er om: brug af x i for- og efternavn, når du skal oprette en
medarbejder – så hentes oplysning om navn via CPR
Som led i gennemgang, vurdering og gruppering af de ønsker, ideer og input vi har
fået for Statens Lønløsning i tilknytning til Brugerundersøgelse, Interviewrunde og
Brugerfora, er ét af ønskerne: Ved oprettelse, burde navn automatisk hentes fra
CPR.
Vi kan pege på denne løsningsmodel, hvor du ved oprettelse kan få oplysninger om
navn via CPR:
1. Du indtaster et (lille) x i både fornavn og efternavn, fx i HR-Løn

2. Oplysningerne hentes fra CPR, og ”overlæser” de 2 indtastede x’er.

 Fortsættes på næste side.
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Når du anvender x ved oprettelse, er der et par opmærksomhedspunkter:
1

Hvis CPR-navneoplysninger ikke findes, vil der blive dannet en fejl: CPRnavn findes ikke. Det kan eksempelvis være, hvis der er fejl i det indtastede
CPR-nummer.

2

Hvis personen findes på et andet register (andet løbenummer) i lønsystemet
- vil navn ikke kunne være forskelligt herfra.

3

Hvis du bruger Løntjek til nyansættelser i HR-Løn - og har indberettet x'er i
navn - vil det være CPR-navnet der fremgår af Løntjek.

4

Af Kontrollisten i HR-Løn vil Navn fremstå som xx. Af selve
Ansættelsesforholdet i HR-Løn, vil der fremstå de oplysninger der er hentet
og ajourført fra CPR.

5

Du kan kontrollere de hentede oplysninger fra CPR ifm. Løntjek og/eller på
fanebladet Ansættelsesforhold i HR-Løn. Brug evt. selve Ansættelsesbrevet
til dette tjek.

Vigtig note: Brug af (lille) x i for- og efternavn – gælder kun ved oprettelse.

8. 2 nye felter i uddata 611 (Ny Ferielov - overgangsperiode)
Oplysninger i disse 2 faste felter:


071 Tjenestetid i overgangsperioden



072 Normaltid i overgangsperioden

vil indgå i uddata 611 Øvrige oplysninger – faste felter fra denne lønkørsel:

Detailrecord 3 Fastefelter

De 2 felter er indarbejdet i Beskrivelse af udtræk til lokale personale- og
økonomisystemer (609 – 613).
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9. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning

Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt ekstraordinær lukning af systemet.
Understøttelse af ældre browsere og Java versioner udgår d. 28. juni 2020. Læs
mere her
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

10. 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
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11. 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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