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Løninformation nr. 8 af 22. april 2021 

LG 05/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 29. april 2021.  

 

Løninformation er Økonomistyrelsens information til 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 for udvalgte personalekategorier ...................................................... 2 
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Advis ............................................................................................................ 4 
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Ændringer for udvalgte personalekategorier 

PKAT 106 Eksterne Lektorer ved universiteter m.fl. 

Vi har oprettet en ny KL 51, eksterne lektorer - allerede ansatte er overført til KL 

51 af Økonomistyrelsen. 

KL 52 er oprettet til Undervisningsassistenter, der omfattes af aftalen for de 

eksterne lektorer pr. 1. april 2021 - kan først anvendes, når aftalen er underskrevet 

og publiceret på MEDST's hjemmeside. 

 

 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 2581 Daglig husholdning 

Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 400.000,00 

 

LKO 4996 Personundersøgelser 

Løndelen er åbnet for PKAT 080. 

 

LKO 9000 - 9050 Kontingent 

Sats 0-21 er åbnet for PKAT 291 og 609 LF 3. 

 

 

 

Oprydning i løndele 

Der er foretaget en generelt oprydning i løndele og foretaget følgende ændringer: 

 

LKO 2412 Personligt tillæg, ureguleret 

Løndelen er fremover åben for PKAT: 

093, 103, 155, 201, 240, 401, 411, 418, 427 og 512. 

 

LKO 2413 Personligt tillæg pensionsgivende 

Løndelen er fremover åben for PKAT: 

093, 201, 211 og 611  

 

LKO 2414 Personligt tillæg, reguleret, ikke-pensionsgivende 

Løndelen er fremover åben for PKAT: 

046, 093, 103, 201, 240, 512, 583 og 611.  

 

LKO 4638 Undervisning (eksterne lektorer) 

Løndelen er fremover åben for PKAT: 

049, 082, 106, 509 og 782 



Side 3 af 5 

 

 

LKO 4643 Undervisning (eksterne lektorer) 

Løndelen er fremover åben for PKAT 106. 

 

 

Procentregulering pr. 1. april 2021 

Som det fremgår af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside er statens 

overenskomstresultater stemt hjem - det betyder, at løn og ansættelsesvilkår for 

statens ansatte de næste 3 år er faldet på plads. 

Til lønkørslen ultimo maj (Løngeneration 06-2021 2. lønkørsel) implementeres den 

aftalte procentregulering pr. 1. april 2021 i SLS – den er aftalt til 

11,1029 pct. 

Der vil blive foretaget efterregulering af løn m.v. for april og maj for forudlønnede 

og for april for øvrige. 

Øvrige aftalte ændringer i forbindelse med OK21 implementeres løbende i takt med 

at aftalerne underskrives og publiceres på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens 

hjemmeside 

 

 

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse 

LKO 5033 Særlig feriegodtgørelse 0,5 pct. 

LKO 5034 Særlig feriegodtgørelse afvigende pct. 

Lønmodtagere, der fortsat er ansat: 

Der er udbetalt 0,5 pct. (eller anden aftalt pct.) af lønnen i overgangsperioden 1. 

januar 2020 til 31. august 2020. 

 

Lønmodtagere, der er fratrådt i overgangsperioden: 

For de, der er på AKKO 13 og 14 og har fået beregnet feriegodtgørelse på LKO 

5002 ved fratrædelsen har vi til denne lønkørsel dannet LKO 5038, der beregner 

0,5 pct. af lønnen i overgangsperioden. 

Såfremt godtgørelsen for 2019 er udbetalt inden fratrædelsen, sker der kun 

udbetaling af godtgørelsen for 2020. 

Beløbet er dannet under LKO 5033 eller 5034 som for fortsat ansatte. 

 

LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse 1,5 pct. 



Side 4 af 5 

 

For ansatte, der er omfattet af samtidighedsferie efter gammel ferielov med LKO 

0218 i kraft er der udbetalt særlig feriegodtgørelse af lønnen for perioden 1. 

januar 2020 til 31. august 2020. 

 

 

 

 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.  

 

Du kan holde dig løbende orienteret om udetid i Statens Lønløsning: SLS, HR-Løn, 

Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP: 

 

 Gå til Driftstatus 

 

Gør brug af disse nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om systemerne i 

Statens Lønløsning: 

 

 Gå til Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL 

 

 Gå til Kørselsplan Løn 2021 

 

 

 

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). 

 

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://oes.dk/systemer/driftstatus/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2021/
https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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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: ”Nyhedsbrev 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://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/

