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Løninformation nr. 9 af 7. maj 2021 
LG 06/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 17. maj 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.  
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Ændringer for udvalgte personalekategorier 

 
PKAT 223 Lærere m.fl. grundskoler med tjenestemandspension 
PKAT 237 Lærere m.fl. grundskoler med forsikringsmæssig 
pensionsordning 
Udskrivning af Advis RB7180 om at ændre pensionsløndele er standset – advis’et 
blev udskrevet i LG 05-2020 ved ændring i basislønnen og er ikke efterfølgende 
blevet slettet. 
 
PKAT 446 Jurister og Økonomer i Grønland 
Basislønnen for KL 51 TR 03 er rettet til kr. 342.714,72 pr. 1. april 2021 og 
efterreguleret. Den var fejlagtigt tastet som kr. 642.714,72, da overenskomsten 
blev implementeret. 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

 
LKO 1902 Rettelse af bidrag til tjenestemandspension 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 153: Lærere ved erhvervsakademier og 
professionshøjskoler. 
 
LKO 2254 Rådighedstillæg 
Sats 1 er åbnet for PKAT 449: Magistre i Grønland - anciennitet skal indrapporteres 
i felt 6. 
 
Rådighedstillægget udgør følgende beløb pr. måned, jf. overenskomsten: 
1. år, kr.          1.844,06   
2. - 3. år, kr.          2.141,62  
4. - 6. år, kr.         2.439,18  
7. - 9. år, kr.         2.617,71  
10. - 11. år, kr.   2.796,26  
12. - 13. år, kr.    2.974,79  
14. og flg. år, kr. 3.391,38 
 
 
LKO 2899 Fast tillæg 
Den institutionsspecifikke max. vedr. felt 1 er fjernet, således at den udgør kr. 
725.000,00 for alle. 
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LKO 3800 Værdi af fri bil 
Pr. 1. juli 2021 er der indført nye regler for beskatning af fri bil - vi har tilrettet 
LKO 3800 med de nye procentsatser. 
 
Indtil 30. juni udgør værdien 25 pct. af bilens værdi op til 300.000,00 og 20 pct. af 
resten. 
Pr. 1. juli 2021 udgør værdien 24,50 pct. af bilens værdi op til 300.000,00 og 20,50 
pct. af resten. 
Pr. 1. januar 2022 udgør værdien 24,00 pct. af bilens værdi op til 300.000,00 og 
21,00 pct. af resten. 
Pr. 1. januar 2023 udgør værdien 23,50 pct. af bilens værdi op til 300.000,00 og 
21,50 pct. af resten. 
Pr. 1. januar 2024 udgør værdien 23,00 pct. af bilens værdi op til 300.000,00 og 
22,00 pct. af resten. 
Pr. 1. januar 2025 udgør værdien 22,50 pct. af hele bilens værdi. 
 
Miljøtillæg. 
Miljøtillægget udgør den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privat-
benyttelsesafgift, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller 
efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med et tillæg, der udgør 50 pct. 
Miljøtillægget ændres pr. samme datoer fra 50 pct. til 150, 250, 350, 500 og 600 
pct. - institutionerne skal selv foretage rettelse af beløbet i felt 4 på LKO 
3800 på de nævnte datoer. 
Vi har ændret datotesten på LKO 3800 til LG - 5 år til LG + 5 år. 
 
 
LKO 4085 Undervisning i Fysik 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 130.000,00 
 
 
LKO 4086 Undervisning i Kemi 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 80.000,00 
 
 
LKO 4685 Funktionstillæg, eksterne lektorer og 
 
LKO 4686 Kvalifikationstillæg, eksterne lektorer 
Løndelene er rettet til at kunne anvendes for både nyt og gammelt lønsystem i HR-
Løn. 
 
LKO 7018 Pensionsbidrag 
Vi har oprettet en ny sats 151, der beregner 11,52 pct. 
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Advis RB7113 ”Sats 13 skal ændres til sats 72 for PKAT 042” er rettet, således at 
både sats 13 (11,19 pct.) og sats 72 (15,50 pct.) accepteres som korrekt 
bidragsprocent. 
 
 
 

Løntjek i HR-Løn 

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse til den kommende lønkørsel kan allerede nu 
ses, hvis du afvikler et løntjek som næste månedsløn. 
 
Vi regulerer samtidig løn og tillæg med den ny procentregulering pr. 1. april 2021 – 
det forventede resultat vil fremgå af løntjekket senest mandag d. 10. maj 2021. 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

Vedr. dannelse af LKO 5038 Udbetaling af 0,5% særlig feriegodtgørelse i 
LG 05-2021 2. lønkørsel: 
 
Der var et par udfordringer med indrapportering og beregning af LKO 5038, der 
blev dannet i 05-2021 2. lønkørsel for fratrådt med LKO 5002 i kraft: 
 
Lønmodtagere, der er fratrådt 31. august og har AKKO 13 eller 14 d. 1. 
september 2020: 
Ved en fejl blev løndelen ikke dannet for disse lønmodtagere – vi danner løndelen 
i LG 06-2021 2. lønkørsel 
 
PKAT/KL, hvor der kun er åbent for visse løndele: 
For visse elever m.fl. der er på skoleophold er kun enkelte løndele åbne for 
indrapportering. Det var ikke gældende for LKO 5038 – vi har nu åbnet den for: 
PKAT 303 KL 16, Politielever 
PKAT 138 KL 51, Transportbetjente på skole 
PKAT 202 KL 65 TR 12, Fængselsbetjentelever på skole 
PKAT 211 KL 63 TR 12, Fængselsbetjentelever på skole 
PKAT 249 KL 52, Politikadetter på skole 
Der er udskrevet fejl OT0002 i lønkørslen for disse - vi danner løndelen i LG 
06-2021 2. lønkørsel.  
 
For PKAT 105 er der ikke beregnet af LKO 4626 og 4656: 
Da LKO 5038 allerede er i kraft, foretages en efterregulering i LG 06-2021 2. 
lønkørsel, hvor der vil blive beregnet 0,5 pct. af løndelene. 
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LKO 5038 var ikke åben for indrapportering ved AKKO: 
Der er nogle, der var på orlov inden den egentlige fratrædelse – vi har nu åbnet 
løndelen for indrapportering ved AKKO. Der er til lønkørslen i april udskrevet fejl 
OT0115 - institutionerne skal selv foretage indrapportering af LKO 5038. 
 
 
 

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/
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