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Løninformation nr. 14 af 24. juli 2020 
LG 08/20, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. 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.  
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Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT: 
 
PKAT 069 Tandlæger i staten 
Cirkulære af 30. juni 2020 om protokollat til overenskomst for Akademikere i staten 
med virkning fra 1. juli 2020 (Medst.nr. 023-20).  
Vi har ændret kreditorkode 1022, Velliv til 1181, PFA for PKAT 069. 
 
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  
Cirkulære af 26. juni 2020 om organisationsaftale for undervisere ved 
erhvervsakademier og professionshøjskoler.   
Vi har forhøjet lønnen på basisløntrin 07 og 08 til hhv. kr. 338.333 og 
348.858(niveau 31/3-2012) pr. 1. oktober 2018 – der er foretaget efterregulering. 
 
PKAT 414 Uddannede i Levnedsmiddelbranchen i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2019 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 029-20). 
 
Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering. 
 
LKO 7099 Pensionsbidrag 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. april 2018 forhøjet til 11,50%, der udgør 3,83 i 
eget bidrag og 7,67 i arbejdsgiverbidrag - der er foretaget efterregulering. 
 
PKAT 416 Lærlinge og elever i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2019 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 026-20). 
Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering. 
 
PKAT 456 Ikke-uddannede Plejemødre, oldfruer og økonomaer i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2019 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 028-20). 
 
Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering. 

Ændringer til eksisterende PKAT 
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LKO 7099 Pensionsbidrag 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. april 2018 forhøjet til 11,50%, der udgør 3,83 i 
eget bidrag og 7,67 i arbejdsgiverbidrag - der er foretaget efterregulering. 
 
PKAT 462 Faglærte og ikke-faglærte arbejdere på Månedsløn i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2019 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 030-20). 
 
Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering. 
 
LKO 7099 Pensionsbidrag 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. april 2018 forhøjet til 11,50%, der udgør 3,83 i 
eget bidrag og 7,67 i arbejdsgiverbidrag - der er foretaget efterregulering. 
 
PKAT 463 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2019 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 027-20). 
 
Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering. 
 
LKO 7099 Pensionsbidrag 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. april 2018 forhøjet til 11,50%, der udgør 3,83 i 
eget bidrag og 7,67 i arbejdsgiverbidrag - der er foretaget efterregulering. 
 
PKAT 467 Tolke i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2019 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 031-20). 
Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering 
LKO 7099 Pensionsbidrag 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. april 2018 forhøjet til 11,50%, der udgør 3,83 i 
eget bidrag og 7,67 i arbejdsgiverbidrag - der er foretaget efterregulering. 
Vi har oprettet en ny KL 15 til oversættere, der er uddannet som 
professionsbachelor - lønnen pr. måned udgør pr. 1. april 2020: 
1. og 2. år TR 01, kr. 25.437,59 
3. og 4. år TR 02, kr. 26.154,23 
5. og 6. år TR 03, kr. 26.911,05 
7. og flg. år TR 04, kr. 27.710,10 
 
PKAT 472 Varmemestre og Pedeller i Grønland 
Overenskomst af 2. december 2014 mellem Naalakkersuisut, Skatteministeriet og 
SIK med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 032-20). 
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Nye lønninger pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 og 1. april 2021 er 
indlagt i SLS med efterregulering 
LKO 7099 Pensionsbidrag 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. april 2018 forhøjet til 11,50%, der udgør 3,83 i 
eget bidrag og 7,67 i arbejdsgiverbidrag - der er foretaget efterregulering. 
 

 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele: 
 
LKO 0641 Socialfondsbidrag, SIK 
Aftale af 06. december 2019 mellem Moderniseringsstyrelsen, S.I.K. og 
Naalakkersuisut om Socialfonden med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 024-
20). 
 
Beløbet er pr. 1/4-2018 sat op til kr. 0,64 pr time - undtagen for PKAT 415 
Kontorpersonale i Grønland og PKAT 420 Timelønnede sømænd, hvor beløbet stadig 
skal være kr. 0,23 iflg. overenskomst. 
 
For PKAT 420 er der indbetalt kr. 0,43 pr. time fra 01/04-2014. Det er nu rettet til 
kr. 0,23 pr. 1/7-2020 uden efterregulering. 
 
LKO 2866 Varigt personligt tillæg, topchef pensionsgivende 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 760.000,00. 
 
LKO 5062 Ferielønregulering 
Vi har genåbnet sats 1 og 3, idet der er tale om ferielønregulering af særlige 
feriedage, hvorfor tjenestetid og normtid for hele 2019 skal indgå i beregningen af 
gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret. 
 
LKO 5066 Ferielønregulering 
Vi har oprettet en ny sats 3, der anvendes i forbindelse med seniorordning, hvor 
der indbetales fuldt pensionsbidrag på både optjenings- og afholdelsestidspunktet, 
hvorfor der ikke skal ske beregning af pensionsbidrag. 
 
LKO 5306 Udlæg efter regning i forbindelse med rejser 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 550 og 790. 
 
LKO 8420 Tjenesteboligbidrag, vurderingsleje 
LKO 8425 Lejeboligbidrag, vurderingsleje 
Der er foretaget en forhøjelse af det månedlige beløb med 1 pct. I henhold til 
cirkulære af 23. april 2020 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger 
pr. 1. august 2020 (Medst.nr. 010-20). Advis RR 2441 er udskrevet. 

Ændringer til eksisterende løndele 
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LKO 8680 Diverse fradrag 
Løndelen er tilføjet i masseindberetningsskabelonen i HR-løn ”kontingenter-
løb.løndele version 0.01”. 
 
 

 
Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt ekstraordinær lukning af systemet. 
 
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 
 

 
Advis RK7993 ved LKO 5050 Feriegodtgørelse med 12 pct.  
 
En lønmodtager kan før ferieårets begyndelse i stedet for løn og ferietillæg kræve 
feriegodtgørelse beregnet med 12 pct. af lønnen i ferieåret.  
Da ferieåret efter den ny ferielov starter 1. september 2020 har vi til denne 
lønkørsel udskrevet advis RK7993: 
 
Feriegodtgørelse (LKO 5050) står med 12 pct. feriegodtgørelse - Skal LKO 
fortsætte? 
 
Advis'et er udskrevet for de lønmodtagere, hvor LKO 5050 er i kraft med 1200 i felt 
1 - hvis ikke lønmodtageren ønsker at fortsætte med 12 pct. feriegodtgørelse og i 
stedet vælger at optjene ferie med løn, skal LKO 5050 sættes i afgang  
pr. 31. august 2020. 
 
Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 2 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. 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. 

Advis 

https://oes.dk/systemer/driftstatus/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2020/
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• 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  
 

 
Vi informerer om Statens Lønløsning ad flere kanaler. Her kan du se hvilke, og 
hvordan du kan få glæde af dem. 
 
• Vil du 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: ”Løninformation fra Statens 
Lønløsning” 
  

• Vil du være orienteret om årets gang i Statens Lønløsning? 
Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning 
(udsendes 3-5 gange årligt) 

 
• Vil du have hjælp til din planlægning i forhold til Statens Lønløsning? 
 Klik ind på Driftstatus 
 
 
 
 

Hurtige genveje - Statens Lønløsning 

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/
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