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Løninformation nr. 14 af 23. juli 2021 

LG 08/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 30. juli 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: 

 

Nye aftaler/overenskomster ............................................................................. 2 

Ny aftale om lærernes arbejdstid og nye løndele ................................................ 3 

Nye løndele ................................................................................................... 4 

Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 4 

Ændringer som følge af ny ferielov ................................................................... 4 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 5 

Advis ............................................................................................................ 5 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 6 
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Nye aftaler/overenskomster 

PKAT 050 Tekniske funktionærer 

Cirkulære af 9. juli 2021 om organisationsaftale mellem Skatteministeriet og 

Teknisk Landsforbund (TL) med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 017-21). 

Pr. 1. april 2022 omfattes professionsbachelorer i jordbrugsvidenskab, når 

uddannelsen er taget med udgangspunkt i uddannelsen som miljøteknolog og er en 

forudsætning for stillingen. 

Vi har oprettet en ny KL 71: 

KL 71, Professionsbachelor i jordbrugsvidenskab 

1. og flg. år TR 01, kr. 321.374,00 i niveau 31/3-2012 

LKO 7018 dannes automatisk med sats 5, 15,00 pct. og kreditorkode 1009. 

 

PKAT 139 Gartnere og gartneriarbejdere m.fl. 

Cirkulære af 8. juli 2021 om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, 

gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere med virkning fra 1. april 2021 

(Medst.nr. 016-21) 

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

PKAT 606 Køkkenmedarbejdere ved Dansk Røde Kors Asylafdeling 

Organisationsaftale af 9. marts 2021 mellem Røde Kors Asylafdeling og FOA med 

virkning fra 1. april 2021.  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

Ny PKAT 691 Timelønnede ved erhvervsrettede uddannelser 

Cirkulære af 16. juni 2021 om løn- og ansættelsesvilkår for timelærere ved 

institutioner, der udbyder merkantile eller tekniske erhvervsuddannelser.  

Vi har oprettet en ny PKAT 691 Timelønnede ved erhvervsrettede uddannelser, der 

træder i stedet for PKAT 695 og 696. 

Vi har oprettet 4 klasser, der kan anvendes fra 1. juni 2021: 

KL 51 Timelærere Basisløntrin 01, 05 

1.år - 4.år TR 01, basisløntrin 01 

5.år og flg. år.  TR 02, basisløntrin 05 

 

KL 52 Timelærere Basisløntrin 02, 06 

1.år - 4.år        TR 01, basisløntrin 02 

5.år og flg. år.  TR 02, basisløntrin 06 

 

KL 53 Timelærere Basisløntrin 01 til 07 

1.år TR 01, basisløntrin 01 

2.år TR 02, basisløntrin 02 

3.år TR 03, basisløntrin 03 

4.år TR 04, basisløntrin 04 

5.år TR 05, basisløntrin 05 

6.år TR 06, basisløntrin 06 
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7.år og flg. år TR 07, basisløntrin 07 

 

KL 54 Timelærere Basisløntrin 02 til 08 

1.år TR 01, basisløntrin 02 

2.år TR 02, basisløntrin 03 

3.år TR 03, basisløntrin 04 

4.år TR 04, basisløntrin 05 

5.år TR 05, basisløntrin 06 

6.år TR 06, basisløntrin 07 

7.år og flg. år TR 07, basisløntrin 08 

 

Lønnen svarer til lønnen for månedslønnede lærere, der er omfattet af cirkulære af 

9. juli 2019 om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved 

institutioner for erhvervsrettede uddannelser med virkning fra 1. april 2018 

(Modst.nr. 054-19). 

 

Vi har åbnet følgende løndele for PKAT 691: 

LKO 3950 Tillæg til Gruppeliv - dannes automatisk ved oprettelse. 

LKO 3952 rettelse af gruppeliv 

LKO 4171 Undervisningstillæg 

LKO 4186 Særligt anciennitetstillæg pensionsgivende 

LKO 4471 Særligt tillæg - dannes automatisk ved oprettelse med sats 8. 

LKO 4690 Timeløn, fast løbende 

LKO 4986 Timeløn 

LKO 5177 Godtgørelse for sovevagter 

LKO 6546 overtimer, erhvervsskoler. 

Pensionsbidraget udgør 18,00 pct. - LKO 7018 sats 21 skal anvendes og som 

hovedregel skal kredko 1027, Lærerenes Pension, anvendes. 

 

 

Ny aftale om lærernes arbejdstid og nye løndele 

Cirkulære af 8. juli 2021 om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten (Medst.nr. 

015-21) 

Jf. §27 i aftalen træder aftalens forskellige dele i kraft på forskellige datoer - vi har 

oprettet følgende nye løndele, der kan anvendes fra 1. januar 2022: 

LKO 6115 Gennemførsel af udtræksprøver i henhold til § 14 stk. 3 b 

Grundbeløb pr. time udgør kr. 267,31 (niveau 31/3-2012) 

LKO 6116 Lejrskole m.v. hverdage i henhold til § 22 stk. 1 

Grundbeløb pr. påbegyndt dag udgør kr. 163,64 (niveau 31/3-2012) 

LKO 6117 Lejrskole m.v. Søn- og helligdage i henhold til § 22 stk 2 

Grundbeløb pr. time udgør kr.  372,20 (niveau 31/3-2012) 

Følgende løndele anvendes i øvrigt: 

LKO 5510 Godtgørelse, 3-delt tjeneste i henhold til §17 stk. 1 
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LKO 5540 Godtgørelse for delt tjeneste i henhold til §17 stk. 2 

LKO 6101 Natpenge i henhold til § 26 stk. 5 

LKO 6102 Ulempetillæg - 25 % af timelønnen i henhold til § 20 

LKO 6104 Weekendgodtgørelse - 50 % i henhold til § 15 

LKO 6203 Weekend / helligdage i henhold til § 26 stk. 5 

LKO 6220 Overarbejde i henhold til § 15 

LKO 6224 Mistet fridag i henhold til § 25 stk. 1 

 

Nye løndele 

LKO 9835 Svensk acontoskat 

Vi har oprettet en ny løbende løndel, der beregner en procentdel af A-indkomsten - 

der beregnes dog ikke af feriepenge. 

I felt 1 indrapporteres en procent, der normalt udgør 30,00 - der kan 

indrapporteres 0,00, såfremt der ikke ønskes noget indeholdt, men udelukkende 

anvendes til registrering af lønmodtagere, der er bosat i Sverige. Institutionerne 

kan til specifikke lønkørsler bestille udskrivning af advis, såfremt de ønsker en 

oversigt over, hvilke lønmodtagere, der er registreret med LKO 9835. 

Det indeholdte beløb konteres på artskonto 97.50 og der foretages ingen 

indberetning til eindkomst. 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 2874 Særligt tillæg 

Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 750.000,00. 

 

LKO 6940 Morarenter 

Beregning af morarenter er rettet - der blev fejlagtigt ikke beregnet renter i 

perioder i 2021. 

Hvis ikke der er foretaget eventuelle rettelser via LKO 6939, skal LKO 6940 

indrapporteres igen for at kunne beregne. 

 

LKO 8420 Tjenesteboligbidrag, vurderingsleje  

LKO 8425 Lejeboligbidrag, vurderingsleje  

Der er foretaget en forhøjelse af det månedlige beløb med 1,3 pct. I henhold til 

cirkulære af 22. april 2021 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger 

pr. 1. august 2021 (Medst. nr. 005-21).  

Advis RR 2441 er udskrevet. 

 

 

Ændringer som følge af ny ferielov 

Nye Faste felter til tjenestetid og normal tid: 

Der er oprettet nye faste felter til Tjenestetid sidste år, Fast felt 077, og til 
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Normaltid sidste år, Fast felt 078. Timerne fra Tjenestetid indeværende år, Fast felt 

073, og til Normaltid indeværende år, Fast felt 074 flyttes til de nye felter i LG 09-

2021 2. lønkørsel. 

Alle fire felter kan ses under fastfelt-grupperingen Arbejds-/tjenestetid 2. 

 

 

Ændringer i placering af Faste felter: 

Faste felter vedr. pensionsbidrag, merarbejde og udbetalt pensionsbidrag vedr. 

overgangsperioden (FF 588 – FF 593) er flyttet fra Grupperingen Diverse 

grundlagsfelter 6 til Pensionsbidrag 2. 

 

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). 

 

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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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. 14 af 23. juli 2021
	Nye aftaler/overenskomster
	Ny aftale om lærernes arbejdstid og nye løndele
	Nye løndele
	Ændringer til eksisterende løndele
	Ændringer som følge af ny ferielov
	Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
	Advis
	Hurtige genveje – Statens Lønløsning


