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Løninformation nr. 10 af 10. maj 2019
(LG 06/19, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 06/19, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 16. maj 2019.
Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og
ælønmedarbejderne 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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1. Ændringer til eksisterende PKAT

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT.
PKAT 136 Lager- og handelsarbejdere
Cirkulære af 29. april 2019 om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i
hovedstaden med virkning fra 1. april 2018 (Modst.nr. 018-19).
Nye lønninger pr. 1. oktober 2018 (niveau 31/3-2012), efterreguleret:
KL 04 Dyreassistentelever,
TR 01, kr. 122.363,00
TR 02, kr. 148.000,00
TR 03, kr. 174.675,00
TR 04, kr. 204.778,00
KL 09 Voksenelever, kr. 250.331,00
KL 54 Lager- og handelsarbejdere, kr. 257.762,00
KL 56 Lager- og handelsarbejdere, kr. 270.914,00
KL 57 Lager- og handelsarbejdere
TR 02 kr. 288.011,00
PKAT 139 Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og
forsøgsmedarbejdere
Ny organisationsaftale af 16. april 2019 for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere,
gartnere og forsøgsmedarbejdere med virkning pr. 1. april 2018.
(Modst.nr. 016-19)
Nye lønninger pr. 1. oktober 2018, efterreguleret.
KL 61 Gartneriarbejdere øvrige land.
Trin 1, 230.938 kr.
Trin 2, 237.386 kr.
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KL 62 Gartneriarbejdere hovedstaden.
Trin 1, 246.011 kr.
Trin 2, 252.535 kr.
KL 63 Faglærte gartnere øvrige land.
Trin 1, 265.147 kr.
Trin 2, 273.086 kr.
KL 64 Faglærte Gartnere hovedstaden.
Trin 1, 280.612 kr.
Trin 2, 287.971 kr.
KL 65 Ledende forsøgsmedarbejdere øvrige land.
Trin 1, 923.588 kr.
KL 66 Ledende forsøgsmedarbejdere Hovedstaden.
Trin 1, 304.073 kr.
KL 73 Landbrugsarbejdere.
Trin 1, 225.266 kr.
KL 74 Elever i hovedstadsområdet.
Trin 1, 127.789 kr.
KL 75 Elever i Provinsen.
Trin 2, 122.547 kr.
KL 78 Ungarbejdere i hovedstaden.
17 årige, 184.148 kr.
16 årige, 159.245 kr.
15 årige, 122.547 kr.
KL 79 Ungarbejdere i provinsen.
17 årige, 173.007 kr.
16 årige, 149.415 kr.
15 årige, 115.338 kr.
Følgende nye KL er oprettet og inst. skal selv indplacere på de nye KL.
KL 80 og 82 erstatter KL 74.
KL 81 og 83 erstatter KL 75.
KL 84 erstatter KL 76.
KL 85 erstatter KL 77.
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KL 80 Gartnerelever i hovedstadsområdet.
1. uddannelsestrin, 127.789 kr.
2. uddannelsestrin, 145.031 kr.
3. uddannelsestrin, 153.347 kr.
KL 81 Gartnerelever øvrige land
1. uddannelsestrin, 125.464 kr.
2. uddannelsestrin, 145.031 kr.
3. uddannelsestrin, 147.056 kr.
KL 81 Gartnerelever øvrige land
1. uddannelsestrin, 125.464 kr.
2. uddannelsestrin, 145.031 kr.
3. uddannelsestrin, 147.056 kr.
KL 82 Landbrugselever og dyrepasserelever i hovedstadsområdet.
1. uddannelsestrin, 129.838 kr.
2. uddannelsestrin, 150.605 kr.
3. uddannelsestrin, 153.347 kr.
KL 83 Landbrugselever og dyrepasserelever i provinsen.
1. uddannelsestrin, 129.838 kr.
2. uddannelsestrin, 147.056 kr.
3. uddannelsestrin, 147.056 kr.
KL 84 Voksenelever i hovedstadsområdet
Trin 1 257.757 kr. Gartnerelever
Trin 2 252.543 kr. Landbrugs- og dyrepasserelever
KL 85 Voksenelever i øvrige land
Trin 1 257.757 kr. Gartnerelever
Trin 2 252.543 kr. Landbrugs- og dyrepasserelever
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PKAT 578 Ledere ved frie grundskoler mv.
Cirkulære af 16. april 2019 om organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler
mv. med virkning pr. 1. januar 2019 (Modst.nr.017-19)
Ny PKAT er oprettet. Inst. skal selv indplacere på den nye PKAT/KL.
KL 51 Øverste leder, frie grundskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
1.år og flg. år.TR 03 (LØN)
1.år og flg. år.TR 04 (LØN)
Med forsikringsmæssig pensionsordning
Øverste leder på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.
Aflønning sker efter intervalløn, der udgør (niv. 31/3-12):
Under 100 elever kr. 370.554,00 - 440.413,00
100-349 elever kr. 406.159,00 - 486.503,00
350-699 elever kr. 441.765,00 - 531.283,00
700 elever og derover kr. 441.765,00 - 586.331,00
Ved skoler med kostafdeling forhøjes ovennævnte beløb med:
Under 25 kostelever
25-59 kostelever
60- kostelever

Intervallets bund
kr. 35.388,00
kr. 52.426,00
kr. 70.776,00

Intervallets top
kr. 26.213,00
kr. 43.252,00
kr. 61.601,00

KL 52 Øvrige ledere, frie grundskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
Med forsikringsmæssig pensionsordning
Øvrige ledere på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.
KL 53 Øverste leder, efterskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
1.år og flg. år.TR 03 (LØN)
Med forsikringsmæssig pensionsordning
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Øverste leder på efterskoler og frie fagskoler.
Aflønning sker efter intervalløn, der udgør (niv. 31/3-12):
Under 100 årselever kr. 423.303,00 - 495.782,00
100-249 årselever kr. 458.908,00 - 531.387,00
250 årselever og derover kr. 494.513,00 - 566.992,00
KL 54 Øvrige ledere, efterskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
Med forsikringsmæssig pensionsordning
Øvrige ledere på efterskoler og frie fagskoler.
KL 55 Øverste leder, frie grundskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
1.år og flg. år.TR 03 (LØN)
1.år og flg. år.TR 04 (LØN)
Med tjenestemandspension.
Øverste leder på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.
Aflønning sker efter intervalløn, der udgør (niv. 31/3-12):
Under 100 elever kr. 370.554,00 - 440.413,00
100-349 elever kr. 406.159,00 - 486.503,00
350-699 elever kr. 441.765,00 - 531.283,00
700 elever og derover kr. 441.765,00 - 586.331,00
Ved skoler med kostafdeling forhøjes ovennævnte beløb med:
Under 25 kostelever
25-59 kostelever
60- kostelever

Intervallets bund
kr. 35.388,00
kr. 52.426,00
kr. 70.776,00

Intervallets top
kr. 26.213,00
kr. 43.252,00
kr. 61.601,00

KL 56 Øvrige ledere, frie grundskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
Med tjenestemandspension.
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Øvrige ledere på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.
KL 57 Øverste leder, efterskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
1.år og flg. år.TR 03 (LØN)
Med tjenestemandspension.
Øverste leder på efterskoler og frie fagskoler.
Aflønning sker efter intervalløn, der udgør (niv. 31/3-12):
Under 100 årselever kr. 423.303,00 - 495.782,00
100-249 årselever kr. 458.908,00 - 531.387,00
250 årselever og derover kr. 494.513,00 - 566.992,00
KL 58 Øvrige ledere, efterskoler mv.(Nyt lønsystem)
1.år og flg. år.TR 01 (LØN)
1.år og flg. år.TR 02 (LØN)
Med tjenestemandspension.
Øvrige ledere på efterskoler og frie fagskoler.
--Følgende løndele oprettes automatisk:
LKO 3950 Tillæg til gruppeliv (LF 1+2)
LKO 5050 Feriegodtgørelse (LF 3)
LKO 7018 Pensionsbidrag, øvrige OK
(Sats 45, KREDITOR 01027). Kun for KL 51, 52, 53, 54
LKO 7040 ATP-bidrag (eget og statens bidrag)
ATP-SATS A (sats 0)
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2. Nye løndele

Til denne lønkørsel har vi oprettet følgende nye løndel.
LKO 855 Pensionsbidrag af rådighedstillæg, senior, barsel mm
Ny LKO 0855, der beregner pensionsbidrag af LKO 2245 og 2249 ved deltid i
forbindelse med seniorordning eller olov ifm barsel mv.
Funktionalitet og indrapportering er identisk med den, der er på LKO 0679.
LKO 856 Pensionsbidrag af tillæg, senior, barsel mm
Ny LKO 0856, der beregner pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd ved deltid i
forbindelse med seniorordning eller olov ifm barsel mv.
Funktionalitet og indrapportering er identisk med den, der er på LKO 0679.

3. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
LKO 0224 Regulering af refusionstimer
Løndelen er åbnet for afgangsårsag 196, således at den kan anvendes for fædre
med drypvis barselsorlov i.f.m. fødslen
LKO 0675 Bidrag til tjenestemandspens.
Ny sats 2, der kan anvendes ved beregning af bidrag til § 36 i forbindelse med
orlov ifm. barsel mv.
Sats 2 danner LKO 0639 med udgiften på konto 18.81 og LKO 0776 til
betalingen til §36.
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LKO 0679 Pension, senior, barsel mm
Felt 3 er åbnet for indrapportering af en procentdel, der skal udbetales som løn.
Procentdelen må ikke være indeholdt i procentbidraget i felt 1.
Eksempel:
Hvis der skal udbetales 0,30% pensionsbidrag som løn ud af 17,1%, skal feltet
være = 16,80% og felt 3 skal være 0,30%
Bidrag, der udbetales som løn dannes under LKO 2021 ved sats 0 og LKO 2020
ved sats 1.
LKO 5005 Lønudbetaling, overført ferie
LKO 5062 Ferielønregulering
Datotesten er ændret, således at man kan indrapportere med en dato, der går
længere end 15 måneder tilbage i tiden - man kan dog tidligst indrapportere med
datoen 1. maj i sidste ferieår, idet der kun er arbejdstid og normtid for 3
optjenings år i SLS.
Det vil sige, at man p.t. kan indrapportere løndelene med datoen 1.maj 2018.
LKO 6539 Km-godtgørelse - B-indkomst
Åbnet for PKAT 91.
LKO 7440 Aldersopsparing
Afrunding af det månedlige beløb er rettet fremover

4. Andre nye cirkulære

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager
Cirkulære af 29. april 2019 om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager med
virkning pr. 1. april 2018 (Modst.nr. 019-19).
Ingen lønmæssige ændringer
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5. Kommunikation om SLS version 9.1: 27. maj 2019

Ny version af SLS

Fredag d. 24. maj 2019 indkøres en ny version af SLS. Derfor vil SLS, HR-Løn og
Statens Pensionssystem blive lukket for adgang kl. 14.00. Da indkøringen sker
over flere dage, kan systemerne ikke forventes at være tilgængelige hen over
weekenden d. 25. og 26. maj 2019.
Systemerne forventes at være tilgængelige fra mandag d. 27. maj 2019, kl. 8.00.
Den nye version indeholder primært ændringer af teknisk karakter, som brugere
ikke vil opleve som ændringer i brugen af systemet. Der er dog én væsentlig
ændring idet Java vil være ”pakket ind i SLS”, og derfor skal SLS fremover
installeres på den enkelte pc. Det betyder:
 Fra 27. maj 2019 skal Java ikke længere installeres på den pc, hvor man
anvender SLS. Derfor vil der ikke længere være restriktioner i forhold til
Java-versioner eller evt. kommende betalingslicens for brug af Java.
 Der er etableret en installationspakke der d. 27. maj 2019 kan hentes fra
SLS-Portalen: https://sls.modst.dk/
Installationspakken kan enten hentes d. 27. maj 2019 i SLS-Portalen:

-

eller af jeres IT-enhed via ”Filkassen”. Hvem der skal installere pakken i din
institution, afhænger af hvordan I har organiseret jer.

Installation via SLS-Portalen
Når du trykker på installationspakken, vil du kunne køre installationen med det
samme eller gemme den til senere evt. på et fælles drev (så andre kan installere
derfra). Installationspakken hentes lidt forskelligt afhængigt af browseren.
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Installationen startes ved at klikke på ”SLSKlient-Loen-og-ferie-fravaer.msi” og
trykke på ”Kør”, ”Next” og til sidst ”Install”.
OBS: Du kan ændre, hvor programmet placeres på pc’en, men vi anbefaler den
forslåede.
Når programmet er installeret, er der oprettet et genvejs-ikon på skrivebordet,
som også kan findes under ”Start(Windows-ikonet nederst til venstre)”/”Alle
programmer”/”SLS”.
Installation via IT-enheden og software via ”Filkassen”
I de institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig som installerer software på
pc’en, kan installationspakken også hentes fra ”filkassen”:
https://filkassen.statensit.dk/u/n3QhXsD0IVGNdCFd/SLS%20produktion%20installation?l
Vigtigt: Adgangskoden til filkassen skal rekvireres senest d. 23.maj.
Send mail til kbklon@modst.dk med emnet: ”Adgang til filkassen”. Herfra vil
afsender modtage adgangskode.
Installationspakken vil være til rådighed fra søndag d. 26. maj 2019.
Installationen foretages jævnfør den grå kasse ovenfor.
Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til SAM’s Servicedesk via Serviceportalen.

6. Advis

Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på
to 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 modulet 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 Moderniseringsstyrelsen
(disse skal institutionen ikke behandle).
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Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i vejledningen
Fejl og advis

7. Er du tilmeldt nyheder fra Statens Lønløsninger?

Er du tilmeldt nyheder fra Statens Lønløsning, som vi udsender 3 – 5 gange årligt?
Her kan du læse om hvad vi arbejder med og hvilke forventninger vi har til året.
Klik ind på faglige nyhedsbreve, og skriv navn og mailadresse. Så modtager du
vores nyheder – fra og med næste gang vi udsender:
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