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Løninformation nr. 5 af 9. marts 2020
(LG 04/20, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 04/20, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition mandag den 16. marts 2020.
Løninformation er Økonomistyrelsens information til HR- og 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:
1. Ændringer til eksisterende løndele ................................................................2
2. Ferie/fravær: Restferie - Overgangsordning ...................................................2
3. Anvisning af løn og vederlag til udenlandske bankkonti ...................................2
4. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning ...............4
5. Advis ........................................................................................................4
6. Hurtige genveje - Statens Lønløsning ............................................................5
Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel:


Punkt 2 Ferie/fravær i SLS om ny årsagskode ifm. overgangsordning



Punkt 3 om Anvisning af løn og vederlag til udenlandske bankkonti



Der er ikke planlagt ekstraordinær udetid i de kommende uger.

Der er ikke foretaget ændringer til denne lønkørsel for:
 Eksisterende PKAT
 Eksisterende værdier
 SLS-guiden
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1. Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
Løndel 0856 Pensionsbidrag af tillæg, senior, barsel mm.
Løndelen er åbnet for PKAT 211 Tjenestemandslignende - ny og gammel løn.

Løndel 3882 Personligt tillæg, ikke-pensionsgivende
Med virkning fra 1. august 2019 indgår tillægget ikke i beregningen af løndel 0660
Bidrag til tjenestemandspension, når felt 4: Beregningsgrundlag er lig med værdien
3.
Der er foretaget efterregulering.
Løndel 3952 Regulering af gruppeliv Personligt tillæg, ikkepensionsgivende
Løndelen er åbnet for PKAT 688 Rådgivere – Danida.

2. Ferie/fravær: Restferie - Overgangsordning
I brugervejledning Ferie- og fraværsregistrering i SLS, er der tilføjet et nyt afsnit 9:
Restferie - Overgangsordning – hvor det bl.a. fremgår, at der er oprettet en
midlertidig fast årsagskode: 502: Ferierest. Den midlertidige årsagskode 502 er
tænkt til registrering af restferie i tilknytning til Overgangsordning.
I brugervejledningens nye afsnit 9 indgår en tabel, der er tænkt til hjælp til
omregning fra dage til timer og minutter.
Hent vejledning for Ferie- og fraværsregistrering i SLS

3. Anvisning af løn og vederlag til udenlandske bankkonti
Umiddelbart efter 1. lønkørsel i marts måned 2020, kan de kunder der anvender
NemKonto - indrapportere udenlandske bankkonti i Statens Lønløsning.
I første omgang kan der ikke anvendes udenlandske bankoplysninger i USA, da vi
har nogle systemmæssige tilpasninger (i systemets fast-program) der skal
foretages før det er muligt. Herom informerer vi nærmere på et senere tidspunkt.
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Med brug af den nye facilitet, kan der anvises løn, vederlag mv. til udenlandske
pengeinstitutter. Indkomsten overmeldes til eIndkomst, på helt samme vis som det
er tilfældet, for de medarbejdere der får anvist deres løn mv. via NemKonto.
Vi har i samarbejde med nogle universiteter gennemført et pilotforløb af den nye
funktionalitet. Vi er glade for – at vi nu kan informere om, at man efter 1. lønkørsel
i marts måned 2020, kan indrapportere udenlandske bankkonti i Statens
Lønløsning.
Adgang til det nye skærmbillede, vil gælde for brugerkoder med rollen
Indrapportør, Kontrollant og for Læseadgang:

Der er i første omgang ikke adgang til at indberette udenlandske bankoplysninger i
HR-Løn eller via SLS Webservice.
Support
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Det gør du via Statens
Administrations Serviceportal. Gå til Serviceportalen
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Brugervejledning
Der er udarbejdet en vejledning til Udenlandske betalinger, hvor du også finder en
beskrivelse af det nye skærmbillede.
Gå til brugervejledning

4. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning
Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt ekstraordinær udetid i de kommende
par uger.
Gør brug af disse nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om Statens
Lønløsning: SLS, HR-Løn, Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP:


Gå til Driftstatus



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



Gå til Kørselsplan Løn 2020

5. Advis
Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 2
måder:
1

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.

2

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
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6. 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 gerne:
Have besked når Løninformationen er

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig:

klar efter en lønkørsel, og samtidig få
tips og information af forskellig
karakter?
Være orienteret om årets gang i

Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig:

Statens Lønløsning?

- der udsendes 3 – 5 gange årligt.
Have hjælp til din planlægning i

Klik ind på Driftstatus

forhold til Statens Lønløsning?
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