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(LG 05/20, 1.) 

  

 

Løninformation om lønkørsel for LG 05/20, 1. lønkørsel.  

Løn er til disposition d. 15. april 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: 
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9. Advis ........................................................................................................ 6 
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Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel: 

 

 Punkt 1 om ny ferielov og overgangsordning  

 Punkt 2 om ændringer i tilknytning til to nye organisationsaftaler 

 Punkt 7 om ændringer i HR-Løn knyttet til ny ferielov 

 

Der er planlagt ekstraordinær lukning af adgang til Lønarkivet  

torsdag d. 16. april i tidsrummet kl 14-16. 
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1. Ny ferielov - overgangsordningen 
 
Manuelt beregnet feriegivende løn under barselsorlov mv. i 

overgangsperioden 

 

Vi har hidtil foreslået, at det manuelt beregnede beløb skulle opsummeres til den 

feriegivende løn i overgangsperioden via faste felter. 

 

Denne løsning er imidlertid ikke korrekt, idet beløbet dermed indgår i beregningen 

af de særlige feriedage, hvilket det ikke skal. 

 

Vi har nu oprettet en ny løbende løndel 228: Feriegivende løn under orlov– hvor det 

manuelt beregnede beløb skal indrapporteres i felt 1. 

 

Beløbet indgår fremover i beregningen af løndel 5002: Feriegodtgørelse i 

overgangsperioden - for fratrådte - og i beregning af feriegodtgørelsen, der skal 

indefryses for fortsat ansatte, når overgangsperioden er slut. 

 

2. Ændringer til eksisterende PKAT 
 
Til denne lønkørsel har vi ændringer knyttet til følgende: 

 
I henhold til Cirkulære af 27. februar 2020 om organisationsaftale for 
rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. 
i staten mv. med virkning pr. 1/4-2018 (Medst.nr. 002-20), er der foretaget 
ændring af basisløn pr. 1. oktober 2018 for følgende PKAT og klasser: 

PKAT 247: Rengøringsassistenter – KL 56, 57, 58, 59, 60 og 61 

PKAT 747: Rengøringsassistenter – KL 55, 56, 61, 62, 63, 64 og 65 

PKAT 248: Specialarbejdere m.fl. – KL 58, 61, 70, 71, 72 og 73 *) 

PKAT 296: Sanitører (mandlige rengøringsassistenter) – KL 54, 55, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 og 71. 

 

*) Endvidere gælder for: 

PKAT 248: Specialarbejdere m.fl. - for Løngruppe 3: Tekniske Serviceledere 

Basislønnen ændres, så den bliver ens for alle tekniske serviceledere. 

 

OBS: Den enkelte institution skal sørge for, at KL 74 og KL 75 for Tekniske 

Serviceledere, ændres til KL 56. Ændringen skal foretages pr. 1. oktober 2018.  

For at understøtte rettelse til KL 56, udskrives der advis: Skift til KL 56 pr. 1. 

oktober eller senere. 

 

Der lukkes for indrapportering af KL 74 og 75 for PKAT 248 og Løngruppe 3. 

 

For øvrige KL er der ingen ændringer. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKm8GcvLroAhUBMewKHQY-CewQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fcirkulaere.medst.dk%2Fmedia%2F1110%2F002-20.pdf&usg=AOvVaw1YoRHxIUegdNNRjuIiyIDZ
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Økonomistyrelsen foretager regulering af lønnen til denne lønkørsel. 

 
I henhold til Cirkulære af 27. februar 2020 om organisationsaftale for lærere og 
børnehaveklasseledere ved fri grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler med 
virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 003-20) og cirkulære af 4. marts 2020 om 
protokollater om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved fri grundskoler 
(Medst.nr. 004-20) omfattende disse PKAT:  
 
PKAT 223: Lærere m.fl. grundskoler med tjenestemandspension 
PKAT 237: Lærere m.fl. grundskoler med forsikringsmæssig 
pensionsordning 
 
Pr. 1. oktober 2018 ydes et OK18-tillæg på kr. 900,00 årligt - i niveau 31/3-2012. 
Økonomistyrelsen har oprettet en ny sats 10 på løndel 2092 Pensionsgivende 
tillæg. 
 
Økonomistyrelsen foretager automatisk oprettelse af tillægget til 2. lønkørsel i april 
måned 2020, hvor reguleringen vil blive beregnet og udbetalt. 
 
Fremadrettet vil løndel 2092 automatisk blive dannet ved oprettelse af PKAT 223 og 
237. 
 

3. Nye løndele 
 
Til denne lønkørsel har vi oprettet 2 nye løndele: 

 

Løndel 5321 Oplysningspligtig rejsegodtgørelse 

Ny løbende/fast løndel til indrapportering af oplysningspligtig rejsegodtgørelse, der 

allerede er udbetalt. Løndel 5321 danner automatisk løndel 5371 som modpost. 

 

Løndel 6902 Andre personalegoder 

Ny løbende/fast løndel til indrapportering af personalegoder, der skal indberettes til 

felt 55 i eIndkomst. Løndel 6902 Andre personalegoder danner automatisk løndel 

6901 Andre personalegoder som modpost. 

 

  

https://cirkulaere.medst.dk/cirkulaerer/003-20-laerere-og-boernehaveklasseledere-frie-grundskoler/
https://cirkulaere.medst.dk/cirkulaerer/004-20-arbejdstid-frie-grundskoler/
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4. Ændringer til eksisterende løndele 
 
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele: 

 

Løndel 2127 Snerydningstillæg 

I henhold til Cirkulære af 27. februar 2020 om organisationsaftale for 

rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. 

i staten mv. med virkning pr. 1/4-2018 (Medst.nr. 002-20)  

 

Pr. 1. oktober 2018 gøres løndelen pensionsgivende. Økonomistyrelsen foretager 

regulering af pensionsbidrag til denne lønkørsel. 

 

Herudover er sats 7 lukket for indrapportering. 

 

Løndel 3617 Sundhedsforsikring 

Ved flytning af beløb fra indeværende år via faste felter, bliver beløbet fremover 

automatisk flyttet til sidste år. 

 

Løndel 10026 Sundhedsforsikring, Nyt år og løndel 10126 Sundhedsforsikring, Gl. 

år dannes samtidig - til brug for afstemning og udmelding på lønsedlen. 

 

Løndel 3996 Vederlag for andet arbejde 

Datotesten er ændret til løngeneration – 5 til løngeneration + 2 år. 

 

Samtidig er max. vedrørende felt 1 Feriegivende, hævet til kr. 400.000,00 (niveau 

31/3-2012). 

 

Løndel 4182 Uddannelsestillæg 

Pr. 1. april 2018 beregnes der pensionsbidrag til supplerende pensionsordninger for 

tjenestemænd. 

 

Økonomistyrelsen foretager regulering til denne lønkørsel. 

 

Løndel 6900 Andre personalegoder 

Ved flytning af beløb fra indeværende år via faste felter, bliver beløbet fremover 

automatisk flyttet til sidste år. 

Samtidig dannes løndel 10055 Andre personalegoder, Nyt år og 10155 Andre 

personalegoder, Gl. år – til brug for afstemning og udmelding på lønsedlen. 

 

LKO 9XXX Kontingenter 

Sats 0-21 er åbnet for PKAT 619 Lærere ved FGU, LF 3 Timeløn. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKm8GcvLroAhUBMewKHQY-CewQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fcirkulaere.medst.dk%2Fmedia%2F1110%2F002-20.pdf&usg=AOvVaw1YoRHxIUegdNNRjuIiyIDZ
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5. Ændringer til eksisterende værdier 

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier: 

 

Løndel 7018 Pensionsbidrag 

Sats 100 er pr. 1. oktober 2018 ændret til at beregne 17,60% for  

 

 PKAT 607: Ledere og lærere (SOSU) – LC og  

 PKAT 609: Ledere og lærere (SOSU) – CO10.  

 

Økonomistyrelsen foretager regulering pr. 1. oktober 2018 til denne lønkørsel. 

 

  

6. Ændringer til SLS-guiden 

 

Efter denne lønkørsel ændres Lønoversigten pr. 1. april 2020, så den fremgår i 

SLS-guiden.  

 

7. Ny ferielov - ændringer i HR-Løn 
 

I tilknytning til Ny ferielov, er der foretaget konsekvensrettelser i HR-Løn.  

 

Gå til mere information om ændringerne i HR-Løn, under punktet Ny version – 

finder du beskrivelsen. 

 

8. Hold dig opdateret om lukning, kørselsplaner mv. i Statens 
Lønløsning 
 

Der er på indeværende tidspunkt planlagt ekstraordinær lukning af adgang til 

Lønarkivet torsdag d. 16. april i tidsrummet kl 14-16, da vi indkører en opdatering.  

 

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 
 
  

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/
https://oes.dk/media/36646/ny-version-af-hrloen-03-04-20.pdf
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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9. Advis 
 

Fra og med LG 03-2020, 2. lønkørsel, har vi dannet et nyt advis: 

 

 RK8096 for de lønmodtagere, der har fået oprettet, ændret eller slettet 

oplysninger om Bankkonto eller oplysninger i Udenlandsk betaling 

 

Det nye advis dannes i forbindelse med oprettelse, ændring eller sletning af 

Bankkonto eller bankoplysninger knyttet til Udenlandsk betaling.  

 

RK8096 kan have en af følgende tre tekster: 

 

1) Der er oprettet/ændret Bankkonto oplysninger - NemKonto anvendt 

2) Der er oprettet/ændret Bankkonto oplysninger - REG 1234 KTO 1234567 

3) Der er oprettet/ændret Udenlandske betalings oplysninger - Check 

Indrapportering 

 

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og 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 om. Uddata 721 indeholder ikke 

fejl og advis, der er modtaget fra NemKonto 

eller SKAT. 

 

2 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 

  

https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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10. Er du tilmeldt nyheder fra 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 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 

 

 

 

https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/

