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Løninformation nr. 10 af 21. maj 
2021 
LG 06/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. 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 til udvalgte personalekategorier ........................................................ 2 
Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 2 
Ny procentregulering pr. 1. april 2021 og 1. oktober 2021 ................................... 3 
Beskatning af lønmodtagere bosat i Sverige ...................................................... 3 
Ændringer som følge af ny ferielov ................................................................... 4 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 5 
Advis ............................................................................................................ 5 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 6 



Side 2 af 6 
 

 

Ændringer til udvalgte personalekategorier 

PKAT 177 Ansat (amts)kommunal 
Ny kommunal procentregulering: 
Pr. 1/4-2021: 44,2796 pct.  
Lønningerne er tilrettet og efterreguleret. 

 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 2015 Tillæg vedr. pension 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 1.000.000,00. 
 
 
LKO 2105 Statspension 
Grundbeløbet er pr. 1. april 2021 reguleret med 46,9945 pct. og efterreguleret. 
Pr. 1. oktober 2021 udgør procentreguleringen 47,4320 pct. 
 
 
LKO 2430 Kvalifikationstillæg 
Pr. 1. januar 2020 indgår tillægget i overarbejdsbetaling m.v. for PKAT 240, 
Kontorfunktionærer, KL 92, studerende på ny løn - der er foretaget efterregulering. 
 
 
LKO 2650 Merarbejdsvederlag 
Vi har åbnet løndelen er åbnet for PKAT 164, Undervisere på erhvervsakademier og 
professionshøjskoler, AC. 
 
 
Nyt Cirkulære af 28. april 2020 om regulering af satser for 
kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2021 (Medst.nr. 006-21) medfører 
ændringer for nedenstående løndele. 
Nye værdier pr. 1. april 2021 er efterreguleret – beløbet på LKO 3490 Godtgørelse, 
rengøring, er dog uændret. 
 
LKO 3490 Godtgørelse, rengøring 
LKO 3492 Godtgørelse, elforbrug 
LKO 3494 Godtgørelse, varme 
LKO 3496 Godtgørelse, inventar 
LKO 3498 Godtgørelse, vedligeh. 
LKO 3500 Godtgørelse, boligdel 
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LKO 5376 Særskilt vederlæggelse 
Vi har oprettet en ny sats 256 til Dataetisk Råd, der udbetaler kr. 296,80 pr. time i 
niveau 31/3-2012. 
 
 
Nyt Cirkulære af 5. maj 2021 om Regulering af boligbidrag for 
tjenesteboliger i Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd pr. 1. 
oktober 2021. Modst.nr. 009-21. 
Cirkulæret træder i kraft 1. juli 2021 og berører nedenstående løndele: 
 
LKO 8231, Tjenesteboligbidrag, Grønland 
LKO 8410 Tjenestebolig 
 
Brugere af tjenesteboliger skal inden 1. juli 2021 have meddelelse om reguleringen 
af boligbidraget, for at det forhøjede bidrag kan få virkning fra 1. oktober 
2021, jf. § 1, stk. 3, i ovennævnte aftale. 
Institutionerne skal selv foretage rettelse – hvis LKO 8231 fortsat 
anvendes, skal denne erstattes af LKO 8410, idet LKO 8231 er lukket for 
indrapportering. 
 
 
LKO 8455 Boligopvarmning 
Nyt Cirkulære af 28. april 2021 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. 
april 2021 (Medst.nr. 007-2021). 
Ny værdi pr. 1. april 2021, kr. 171,00 pr. kvadratmeter årligt, efterreguleret. 
 
 
 

Ny procentregulering pr. 1. april 2021 og 1. oktober 2021 

De regulerede lønninger og tillæg er pr. 1. april 2021 reguleret med 11,1029 pct. 
og efterreguleret. 
Den aftalte procentregulering pr. 1. oktober 2021 er samtidig ændret til 11,4336 
pct. 
 
 
 

Beskatning af lønmodtagere bosat i Sverige 

I løninformation nr. 7 af 9. april 2021 har vi beskrevet reglerne for beskatning af 
lønmodtagere, der er bosat i Sverige, hvor vi bl.a. skrev: 
”Hvis en lønmodtager ikke har arbejdet i Danmark i mindst halvdelen af 
arbejdstiden i løbet af en 3-måneders periode, overgår beskatningsretten for den 
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del af indtægten, der er oppebåret ved udførelse af arbejdet i Sverige, til 
bopælslandet”. 
 
Vi har efterfølgende fået oplyst af Skattestyrelsen, at denne regel kun er gældende 
for privatansatte. For ansatte i den offentlige sektor, skal al indkomst, der 
oppebæres under arbejde i Sverige, beskattes i Sverige. 
Den øvrige information om indberetning m.v. er fortsat gældende. 
Skattestyrelsen har d. 12. maj 2021 udgivet en ny vejledning om indberetning til 
eindkomst, hvor bl.a. afsnit 17 om grænsegængere er opdateret. Du kan læse 
vejledningen her 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september 2020 til 31. maj 
2021 efter gældende regler. 
 
 
 
Fejlagtig udbetaling af 0,5 pct. særlig feriegodtgørelse for PKAT 093 og 
103 i lønkørslen i april. 
Der er desværre sket fejlagtig udbetaling af den særlige feriegodtgørelse for 
overgangsperioden for PKAT 093, Særligt aflønnede og PKAT 103, Særligt 
aflønnede i forbindelse med dannelsen af LKO 5038 for de, der var fratrådt i 
overgangsperioden. 
Det er kun lønmodtagere, der ikke har LKO 5030 i kraft på registret, der er berørt 
af fejlen da der for PKAT 093 og 103 i disse tilfælde kun skal beregnes 1 pct. i 
særlig feriegodtgørelse, anses hele beløbet som indefrosset i Lønmodtagernes 
Feriemidler. 
Vi kan desværre ikke maskinelt regulere beløbet tilbage, da der ved en sådan 
regulering vil opstå negativ A-indkomst i gammelt år, hvor den negative indkomst 
vil blive tilbageført til 2020, hvilket vil være fejlagtigt. 
 
Vi har til denne lønkørsel udskrevet advis RB7300: 
”PKAT 093/103 har fået udbetalt 0,5 pct. med kr. xxx,yy, selvom LKO 5030 ikke er 
i kraft - beløbet skal eventuelt rettes manuelt på LKO 6980 sats 3. Læs mere i 
løninformation nr. 10, 2021”. 
 
På LKO 6980 har vi oprettet en ny sats 3, der danner LKO 5033 og 
op/nedsummerer til fast felt 723 under diverse grundlagsfelter 6, hvor beløbet blev 
opsummeret.  
 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2300141&chk=217749
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Rettelsen skal indrapporteres med en dato i 2021. Skatten skal kodes på LKO 2950, 
da SLS ikke giver skat tilbage i perioder, hvor der ikke tidligere har været indeholdt 
skat. 
 
Vi beklager selvfølgelig for den ulejlighed, det betyder for jer. 
 
 
 
LKO 4626 Honorar, kliniske lektorer og 
LKO 4656 Honorar, kliniske lektorer 
Løndelene er rettet, således at de indgår i beregning af 0,5 pct. særlig 
feriegodtgørelse i overgangsperioden - er reguleret under LKO 5038, der er dannet 
i LG 05-2021 2. lønkørsel. 
 
 
LKO 5038 0,5 pct. dannes for ansatte med AKKO 1. september 
Som vi informerede om i løninformationen efter den seneste lønkørsel, har vi nu 
dannet LKO 5038 for de, der er fratrådt pr. 1. september 2020 og for de særlige 
grupper, der i perioden for dannelsen var på skoleophold, for hvilke løndelen var 
lukket. 
 
 

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: 
 

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/
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• 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  
 
 
 

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://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/

	Løninformation nr. 10 af 21. maj 2021
	Ændringer til udvalgte personalekategorier
	Ændringer til eksisterende løndele
	Ny procentregulering pr. 1. april 2021 og 1. oktober 2021
	Beskatning af lønmodtagere bosat i Sverige
	Ændringer som følge af ny ferielov
	Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
	Advis
	Hurtige genveje – Statens Lønløsning


