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Løninformation om lønkørsel for LG 08/20, 1. lønkørsel. 

Løn er til disposition d. 16. juli 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 

Særligt om ny ferielov 

Information om ny ferielov i perspektiv af Statens Lønløsning, er nu publiceret og 

er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Herefter vil vejledningen løbende blive opdateret, i takt med afklaringer mv. 

Vejledningen vil kunne hentes på samme side hvor Løninformationerne ligger 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 

Løninformation om lønkørsel for LG 08/20, 1. lønkørsel. ........................................ 1 

Særligt om ny ferielov ....................................................................................................... 1 

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

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

3. Nye løndele .................................................................................................................... 4 

4. Ny version på HR-løn .................................................................................................. 4 

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

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

7. Hurtige genveje - Statens Lønløsning ........................................................................ 6 
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  PKAT 069 Tandlæger 

 

 

 

    

    

   

  

  

 

PKAT 153 Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler 

PKAT 173 Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler 

PKAT 206 Tjenestemandslignende med forsikringsmæssig pensionsordning 

PKAT 211 Tjenestemandslignende 

PKAT 260 Tjenestemandslignende ved Erhvervsskoler 
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1. Ændringer til eksisterende PKAT 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT: 

Cirkulære  af  30.  juni  2020  om protokollat t il  overenskomst  for Akademikere  i  staten  

med  virkning  fra  1.  juli  2020  (Medst.nr.  023-20).  

Pr.  1.  juli  2020  skal  pensionsbidraget af regnes til  PFA  i  stedet f or som hidtil  til  Velliv  

i  Nordea.   

 

Det b etyder at  vi  til  lønkørslen  ultimo  juli  måned ændrer kreditorkode 1022 til   

1181  for PKAT 069  på LKO 7019.  

 

Der er nogle  få lønmodtagere,  hvor Velliv  indtil  nu  har videresendt e n  del  af  

pensionsbidraget t il  Danica.  

For disse skal  LKO 7019  ændres til  LKO 7018  sats 120,  der beregner 3,00%  - 

kreditorkoden  skal  indrapporteres med  1181.  

Endvidere  skal  LKO 7219  indrapporteres med  sats 5,  der beregner de  resterende  

14,10%,  der skal  afregnes til  Danica.  

På  LKO 7219  skal  registrerings- og  kontonummeret i ndrapporteres med  5280  og  

kontonummeret b estår af  lønmodtagerens CPR-nummer.  

PFA  har givet d e  berørte  institutioner direkte  besked  om,  hvilke  lønmodtagere,  der 

er omfattet af   Danica Pension  og  institutionerne  skal  selv  foretage  ændringen,  der 

skal  indrapporteres på datoen  1.  juli  2020.  

 

Cirkulære af 26. juni 2020 om organisationsaftale for undervisere ved 

erhvervsakademier og professionshøjskoler mellem Finansministeriet, CO10, 

Danske Bioanalytikere, Dansk socialrådgiverforening, Dansk sygeplejeråd, Kost og 

Ernæringsforbundet, LC samt Uddannelsesforbundet (LC og CO10's 

forhandlingsområde) samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og 

tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfatter af lov om 

professionshøjskoler for videregående uddannelser (LC/CO10's 

forhandlingsområde) med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 035-20). 
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LKO 5050 Feriegodtgørelse 

LKO 0218 Samtidighedsferie 
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Det e r aftalt at   forhøje  lønnen  på basisløntrin  07  og  08  til  hhv.  kr.  338.333  og  

348.858  (niveau  31/3-2012) pr.  1.  oktober 2018  - vi  regulerer lønnen til  LG  08-

2020 2 . lønkørsel.  

Der er endvidere  aftalt e t t illæg  på kr.  1.375,00  (niveau  31/3-2012) pr.  1.  oktober 

2018  til  undervisere,  der er overført f ra en  erhvervsskole  til  en  professionshøjskole  

eller et e rhvervsakademi.  

Udmøntningen  af  tillægget  på kr.  1.375,00  afventer en  afklaring  af,  hvem der 

specifikt e r omfattet.  Denne  forventes at  foreligge  fra Medarbejder- og  

Kompetencestyrelsen  umiddelbart e fter sommerferien,  hvor vi  vender tilbage  med  

yderligere.  

 

2. Ændringer til eksisterende løndele 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele: 

Cirkulære af 2. juli 2020 om aftale om løn under fravær efter sygedagpengelovens 

kapitel 21a (MEDST.nr. 033-20). 

En ansat, som er i øget risiko ved smitte med covid-19 og/eller er pårørende til en 

person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, 

og helt er fritaget fra sin arbejdsforpligtelse, jf. sygedagpengelovens §§ 58 b og 58 

c, har ret til fuld løn under fraværet. Lønnen beregnes på samme måde som løn 

under sygdom. 

Det er en forudsætning for ret til løn under fraværet, at arbejdsgiveren har 

refusionsadgang, jf. sygedagpengelovens § 58 e. 

Vi har oprettet en ny sats 26, Refusion under fravær i.f.m. Covid-19, der kan 

anvendes til refusionen. 

Eventuel bestilling af konteringsopsætning kan ske via Serviceportalen. 

LKO 5040 Udbetaling af overført ferie ved fratræden 

Beregning af sats 1 er tilrettet, således at der ikke beregnes af den feriegivende løn 

i overgangsperioden. Sats 2 anvendes til udbetaling af overført ferie fra 2018 og 

afregning af feriedage, der er optjent i 2019 skal ske ved indrapportering af LKO 

5010. 

Da LKO 5050 ikke beregner korrekt ved samtidighedsferie og det endvidere ikke er 

logisk at have løbende feriegodtgørelse, når man er på samtidighedsferie, har vi 
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    LKO 6916 B-indkomst - flyttegodtgørelse 
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fremover lukket f or indrapportering  af  LKO 5050,  når LKO 0218  er i  kraft  - 

tilsvarende  kan  LKO 0218  ikke  indrapporteres,  når LKO 5050  er i  kraft.  

 

LKO  5062 F erielønregulering  

LKO  5005 O verførte feriedage  

 

Ferielønregulering  (LKO 5062) og  overført f erie  (LKO 5005) beregnes som lønnen  

på udbetalingstidspunktet o g  forholdsmæssigt u d  fra den  gennemsnitlige   

beskæftigelsesgrad  i  hele  optjeningsåret.  

 

STAR (Styrelsen  for Arbejdsmarked  og  Rekruttering) har meddelt,  at  den  

gennemsnitlige  beskæftigelsesgrad i  2019  kun  skal  beregnes ud  fra de  første  8  

måneder i  2019,  da der skal  ses bort f ra beskæftigelsesgraden  i  overgangsperioden  

og  det b etyder at  ovenstående  løndele  ikke  kan an vendes og  vi  har derfor lukket  

LKO 5062  og  5005  for indrapportering  for så vidt an går optjeningsåret 2 019  for 

lønmodtagere,  der var deltidsbeskæftiget i   2019.  

  

Ferielønregulering  kan  i  stedet f oretages på LKO  5066  og  udbetaling  af  overført  

ferie  på LKO  5004,  hvor beskæftigelsesgraden  skal  indrapporteres i  felt 3   som en  

kvote,  der for fuld  tid  udgør 10000.  

3. Nye løndele 

Vi har oprettet en ny løndel til flyttegodtgørelse, når godtgørelsen skal beskattes 

som B-indkomst: 

Løndelen er lukket for PKAT 549, 554 og 555. 

Beløbet opsummeres til B-indkomst m. AM-bidragspligt og LKO 6917 dannes som 

modpost, idet beløbet allerede er udbetalt til lønmodtageren. 

4. Ny version på HR-løn 

Ny version d. 8. juli 2020 

Den nye version af HR-Løn, består af ændringer af brugerrettet karakter. 
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Ved oprettelse/ændring af alternativ adresse samt skift mellem alternativ adresse 

og cpr-adresse, vil der fremover blive dannet kontrollinjer. Disse vil være af typen 

Stamdata. 

Se yderligere her: 

Ny version 

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

Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt ekstraordinær lukning i den 

kommende tid. 

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 

6. Advis  

Fejl  og  advis fra lønsystemet  –  og  fra NemKonto o g  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 o m.  Uddata 721  indeholder ikke  fejl  

og  advis,  der er modtaget  fra NemKonto e ller 

SKAT.  

 

2  Fejl  og  advis  i  SLS  Fejl  og  advis-modulet i   SLS  indeholder alle  fejl  

 og  advis,  også dem fra NemKonto e ller fra SKAT 

–  inkl.  fejl  og  advis som skal  behandles i  

Økonomistyrelsen  (disse skal  institutionen  ikke  

behandle).  
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Du  kan  læse mere o m sagsbehandling  af  fejl  og  advis i  vejledningen  Fejl  og  advis,  

kapitel  2.  Hent v ejledning  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 f å  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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