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Løninformation nr. 17 af 8.
september 2020
LG 10/20, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. september 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:
Ændringer til eksisterende PKAT.......................................................................2
Ændringer til eksisterende løndele ....................................................................2
HR-løn ..........................................................................................................3
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................3
Advis ............................................................................................................3
Hurtige genveje - Statens Lønløsning................................................................4
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Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT:
PKAT 412 arbejdsledere i Grønland
Cirkulære af 25. august 2020 mellem Skatteministeriet og Arbejdslederforeningen
S.S.K. med virkning fra 1. april 2019 (Medst.nr. 038-20) samt overenskomst af 18.
november 2019 mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen SSK med
virkning fra 1. april 2019.
Lønnen er pr. 1. april 2019, 1. april 2020, 1.april 2021 og 1.april 2022 forhøjet. Der
er foretaget efterregulering.
LKO 5085 Grønlands feriefond
Bidrag er pr. 1. april 2019 forhøjet til kr. 300,00 pr. måned.

PKAT 069 Tandlæger
Da det i 2005 blev aftalt, at tandlægerne skulle overgå til ny løn blev der ved en
fejl ikke oprettet klasser til at erstatning for klasserne på gammel løn.
Vi har nu oprettet følgende nye klasser:
KL 54

Tandlæger Tandlægesk. (DTF), erstatter KL 03

KL 55

Kliniske Lærer (Deltid).(DTF), erstatter KL10

KL 56

Afd.tandlæge (Deltid)..(DTF), erstatter KL11

KL 57

Afd. tandlæger på deltid (DFT), erstatter KL12

Institutionerne skal selv indplacere på de nye klasser. Tillæg på LKO 23XX og 26XX
skal erstattes af tillæg på LKO 38XX – lønnen på LKO 2000 er ikke ændret.
I LG 10/2020-1 udskrives advis RK8030: KL er udgået. Skift til PKAT %1 KL %2.

Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
LKO 0222 Bilag M, registrering
Den kommunale tjenestemandspensionsgivende skalatrinsløn har fået ny
procentregulering pr. 1. oktober 2020, som udgør 44,2071%.
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HR-løn
Der er oprettet 2 nye masseindberetningsskabeloner i HR-løn:
Afholdt ferie overgangsperiode version 0.01. Denne skabelon anvendes til LKO
0227 Afholdt ferie overgangsperiode. Løndelen opsættes automatisk med
ikrafttrædelsesdato 1/9-2020.
Feriegiv. løn under orlov (228) version 0.02. Denne skabelon anvendes til LKO
0228 Feriegivende løn under orlov. Løndelen opsættes automatisk med
ikrafttrædelsesdato 1/9-2020.

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt lukning af systemerne.
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
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).
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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

