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LG 12/20, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 16. november 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 løndele ....................................................................2 

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

Ændringer i forhold til ny ferielov .....................................................................3 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................4 

Advis ............................................................................................................4 

Hurtige genveje - Statens Lønløsning................................................................5 
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Ændringer til eksisterende løndele 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele: 

LKO 2161 Særligt tillæg, pensionsgivende 

Løndelen er åbnet for PKAT 206: Tjenestemandslignende med forsikringsmæssige 

pensionsordning for KL 69: Lærere og Kl 70: Lærere. Sats 1 skal anvendes og 

indrapporteres af institutionen. 

Ændringer til eksisterende PKAT 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT: 

PKAT 284  - Ergo-/fysioterapeuter:  

Nyt Cirkulære af 29. oktober 2020 om organisationsaftale mellem 

Skatteministeriet, Danske Fysioterapeuter samt Ergoterapeutforeningen med 

virkning fra 1. januar 2020 (Medst.nr. 044-20). 

Der er ingen lønmæssige ændringer - men forhandlingsfællesskab er ændret fra 

CO10 til AC. 

PKAT 415 – Kontorpersonale i Grønland: 

Nyt cirkulære af 23. oktober 2020 om overenskomst mellem Skatteministeriet og 

S.I.K. for kontorpersonale i statens tjeneste i Grønland med virkning fra 1. april 

2018 (Medst. nr. 042-20). 

Der er aftalt forhøjelse af basislønnen pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 

og 1. april 2021. 

Der er pr. 1. april 2018 aftalt forhøjelse af pensionsbidrag til 11,50 pct., heraf 

udgør 3,83 pct. i eget bidrag og arbejdsgiverens bidrag 7,67 pct. 

Der er pr. 1. april 2018 aftalt indbetaling af forhøjet bidrag til socialfonden som 

udgør 0,64 kr. pr. præsteret arbejdstime. Der er foretager efterregulering. 

PKAT 420  - Timelønnede sømænd:  

Nyt cirkulære af 23. oktober 2020 om overenskomst mellem Skatteministeriet og 

S.I.K. for timmelønnede sømænd i statens tjeneste i Grønland med virkning fra 1. 

april 2018 (Medst. nr. 043-20). 

Der er aftalt forhøjelse af basislønnen pr. 1. april 2018, 1. april 2019, 1. april 2020 

og 1. april 2021. 

https://Medst.nr
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Der er pr. 1. april 2018 aftalt forhøjelse af samlet pensionsbidrag til 11,50 pct., 

heraf udgør 3,83 pct. i eget bidrag og arbejdsgiverens bidrag 7,67 pct. 

Der er pr. 1. april 2018 aftalt indbetaling af forhøjet bidrag til socialfonden som 

udgør 0,64 kr. pr. præsteret arbejdstime. Der er foretaget efterregulering. 

PKAT 555 - Elever i skolepraktik, EGU-elever 

Nye satser for ydelserne er indlagt pr. 1. januar 2021, jf. forslag til Finanslov 2021. 

Ændringer i forhold  til  ny  ferielov  

Til  denne  lønkørsel  har vi  ændret f ølgende  løndele  som følge  af  ny  ferielov:  

 

LKO  0235  - Nulstil  ferietotaler  

Følgende  felter er tilføjet v ed  nulstillingen:  

FF  700,  FETOT1  DÅ,  ny  ferielov  

FF 701,  FETOT2  DÅ,  ny  ferielov  

FF  702,  FETOT1  SÅ,  ny  ferielov  

FF  703,  FETOT2  SÅ,  ny  ferielov  

FF  704,  Feriedage  DÅ,  ny  ferielov  

FF  705,  Feriedage  SÅ,  ny  ferielov  

LKO  5001 F eriegodtgørelse  - indeværende år  - ny ferielov  

Der vil  ikke  blive  beregnet  særlig  feriegodtgørelse ved  efterregulering  af  feriepenge.  

Fremover beregnes denne  kun  første  gang,  LKO 5001  beregner samt  ved  

indrapportering  af  sats 2  i  felt 5 ,  der kun  udløser den  særlige  feriegodtgørelse.  

 

Vi  har åbnet  nedenstående  løndelene  for indrapportering  under AKKO.  

LKO  5001 F eriegodtgørelse  - indeværende år  - ny ferielov  

LKO  5011 F eriegodtgørelse  - sidste år  - ny ferielov  

LKO 5000  Feriegodtgørelse  - indeværende  år  

LKO 5010  Feriegodtgørelse  - sidste  år  

LKO 5001  Feriegodtgørelse  - indeværende  år,  ny  ferielov  

LKO 5002  Feriegodtgørelse  overgangsåret  

Løndelene  er (gen)åbnet f or færøskattepligtige.  

LKO 9549  dannes under LKO  5002 - beløbet i ndsættes på Økonomistyrelsens konto 

i  Bank  Nordik,  indtil  vi  finder ud  af,  hvorledes vi  kan  indberette  pengene  til  

Lønmodtagernes Feriemidler.  

LKO 9546  dannes under LKO 5001  - beløbet af regnes til  Bank  Nordik,  der indsætter 

pengene  på en  konto t ilhørende  lønmodtageren.  

 



    

 

Advis  RB7951, Medarbejder er fratrådt - der er ikke beregnet 

feriegodtgørelse?  
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Advis ved beløb i felterne vedr. overgangsperioden udskrives ikke, såfremt LKO 

0227 er i kraft. 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. 

Der er planlagt lukning af systemerne i Statens Lønløsning fra torsdag den 26. 

november 2020 kl. 14.00 til fredag den 27. november 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  RR2578   

Der er dannet advis med teksten: AKKO 14 afgangsårsag 99. Register slettes i LG 

06/21 - medmindre afgangsforekomsten ophæves senest LG 05/21. 

Det er vigtigt, at du selv sletter/ændre den opsatte AKKO, hvis du ikke ønsker, at 

registeret skal slettes. 

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. 

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-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 

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/

