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Løninformation nr. 16 af 24. august
2020
LG 09/20, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. august 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. Ændringer til eksisterende PKAT ...................................................................2
2. Ændringer til eksisterende løndele ................................................................2
3. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ............................................3
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5. Hurtige genveje - Statens Lønløsning ............................................................4
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Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT:
PKAT 231 Bioanalytikere
Cirkulære af 17. august 2020 om organisationsaftale mellem Skatteministeriet,
CO10 og Danske Bioanalytikere med virkning fra 01. april 2018 (Medst. nr. 03720).
Der er aftalt forhøjelse af basislønnen pr. 01. oktober 2018 - regulering er fortaget.
Opsætning af bevillingslønramme
Vi har opsat bevillingslønramme for følgende PKAT:
PKAT 094 KL 52, Professorer ved Den Danske Scenekunstskole
PKAT 240 KL 81, Løngruppe 6, SKAT
PKAT 240 KL 98, Højere sluttrin uden for pulje
PKAT 240 KL 99, Højere sluttrin inden for pulje
PKAT 252 KL 99, Højere sluttrin inden for pulje
PKAT 512 KL 03, Skuespillere
PKAT 512 KL 04, Skuespillere
PKAT 512 KL 11, Operasangere
PKAT 513 KL 03, Koncertmestre
PKAT 514 KL 03, Koncertmestre
PKAT 518 KL 03, Solodansere
PKAT 518 KL 05, Solodansere
PKAT 518 KL 08, Solodansere
PKAT 519 KL 03, Solodansere
PKAT 519 KL 05, Solodansere
PKAT 519 KL 08, Solodansere
PKAT 688, KL 53 TR 19-21, Langtidsrådgivere
Bevillingslønrammen er dannet pr. 1. august 2020 for bagudlønnede og pr. 1.
september 2020 for forudlønnede – den opsættes endvidere automatisk for nye,
der indplaceres på ovenstående PKAT og KL.

Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
LKO 0775 Bidrag til seniorordning
LKO 0776 Statens tilskud §36
Pensionskassekoden fra LKO 0660, Bidrag til tjenestemandspension, udmeldes
fremover i felt 5. Løndelene dannes under følgende løndele:
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LKO 0620 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed uden løn
LKO 0675 Bidrag til tjenestemandspension, senior-/fleksjob/orlov
LKO 0676 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed
LKO 0858 Pensionsbidrag ved deltid med fuld indbetaling
LKO 0859 Pensionsbidrag ved deltid med fuld indbetaling
LKO 0860 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed
LKO 0861 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed
LKO 0862 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed
LKO 0864 Pensionsbidrag ved tjenestefrihed
LKO 0868 Pensionsbidrag ved deltid med fuld indbetaling
LKO 0877 Bidrag til tjenestem. pension, Rigspolitiet
LKO 5001 Feriegodtgørelse - indeværende år - ny ferielov
LKO 5011 Feriegodtgørelse - sidste år - ny ferielov
Vi har åbnet for kontant udbetaling, hvis afgangsårsagen er 01, fratrædelse på
grund af alder.

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
Der er planlagt lukning af SLS/HR-Løn/BSL i forbindelse med indkøring af ny
version af SLS torsdag den 27. august 2020 kl. 14.00. Systemerne åbner igen
fredag den 28. august 2020, kl. 8.00.
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
Advis RK8098 for ansatte på orlov i overgangsperioden
Vi har til denne lønkørsel udskrevet advis for de lønmodtagere, der har været på
orlov i overgangsperioden i forbindelse med barsel og adoption med delvis løn, og
som derfor skal have beregnet grundlaget for feriegodtgørelse manuelt for den
periode, hvor der ikke er anvist fuld løn.
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Fremover vil der endvidere blive udskrevet advis OT0800, hvis der oprettes eller
ændres en af de relevante afgangsårsager i perioden.
RK8098 og OT0800 har begge følgende ordlyd:
Lønmodtager har afgangsårsag 188 (eksempelvis) i overgangsperioden - LKO 0228
skal indrapporteres.
I HR-løn er der oprettet en ny masseindberetningsskabelon til LKO 0228:
Feriegiv.løn under orlov 228.
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.


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

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 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

