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Løninformation nr. 1 af 10. januar 2020
(LG 02/20, 1.)
Løninformation om lønkørsel for LG 02/20, 1. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 16. januar 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.
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1. Ændring til eksisterende PKAT

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT.
PKAT 419 Socialrådgivere og sagsbehandlere i statens tjeneste i Grønland.
Cirkulære af 18. december 2019 om overenskomst for socialrådgivere og
sagsbehandlere i statens tjeneste i Grønland med virkning fra 1. januar 2020
(MEDST.nr. 088-19).
Der er oprettet 4 nye klasser pr. 1. januar 2020:
KL 01 Sagsbehandlere
1.år - 2.år TR 01
3.år og flg. år. TR 02
KL 02 Rådgivere i socialt arbejde
1.år - 2.år TR 01
3.år - 4.år TR 02
5.år - 6.år TR 03
7.år og flg. år. TR 04
KL 03 Socialrådgivere
1.år - 2.år TR 01
3.år - 4.år TR 02
5.år - 6.år TR 03
7.år og flg. år. TR 04
KL 04 Ledende socialrådgivere
1.år - 2.år TR 01
3.år - 4.år TR 02
5.år - 6.år TR 03
7.år og flg. år. TR 04
Vi har åbnet følgende løndele:
LKO 2303, Kvalifikationstillæg, pensionsgiv. ureg.
Anvendes til tillæg i henhold til § 11
LKO 3178 Tillæg for varetagelse af særlig funktion
Anvendes til tillæg i henhold til § 10
LKO 3280 Kvalifikationstillæg
Anvendes til tillæg i henhold til § 9
LKO 3291 Særligt tillæg
Anvendes til tillæg i henhold til § 8
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LKO 3950, Gruppeliv, dannes automatisk med sats 17, der beregner kr. 43,00
LKO 6490, Overarbejdsbetaling - beregner kun af lønnen i §4.
LKO 7449, Pensionsbidrag, dannes automatisk med 9,39% i felt 2, kreditorkode
1001, PFA.
PKAT 605 Lærere m.fl. i Dansk Røde Kors asylafdeling.
Cirkulære af 11. december 2019 om organisationsaftale for Lærere,
børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde
Kors Asylafdeling.
Der er aftalt forhøjelse af basislønnen pr. 1. oktober 2019 - samtidig bortfalder
tillæggene på LKO 2161, som udgør hhv. kr. 26.200 og 35.800.
For skoleledere på KL 52 vil det betyde en nedgang i lønnen - vi har derfor
oprettet en ny KL 55 til disse.
Der kan eventuelt indgås lokale aftaler om tillæg - når aftalerne er indgået - eller uanset om der ikke skal ydes nye tillæg - skal skolelederne indplaceres på den ny
KL 55.
Forhøjelsen af basislønningerne vil blive implementeret til den kommende
lønkørsel, hvor også LKO 2161 automatisk vil blive sat i afgang.
Forhøjelse af løn samt afgang af LKO 2161 vil ikke ske for KL 52, men vil først
ske, når lederne flyttes til KL 55.

2. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
LKO 0410 Sendt til P+ Pension
Da pensionskasserne DIP og JØP er fusioneret pr. 15. november og hedder vi
P+, Pensionskassen for Akademikere, har vi oprettet en ny LKO 410, der
udskrives til brug for tekstning af lønsedlen.
Pensionskassen har bedt om, at indrapportering af kreditorkoderne fortsætter
uændret - LKO 0410 udskrives fremover for kreditorkoderne 1003, 1006, 1007,
1170, 1171 og 20341.
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LKO 3363 Funktionstillæg
Fremover er løndelen kun åben for GRP 517 og kun sats 13 er åben for
indrapportering.
LKO 6533 Tolkning, høj takst
LKO 6534 Tolkning, lav takst
LKO 6535 Tolkning, øvrig
LKO 6538 Transporttid
Det tidligere cirkulære er ophævet ved: Cirkulære om ophævelse af vejledende
retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område.
Ny hjemmel er "Vejledning til brug for myndighedernes aftaler om priser for
tolkning og oversættelse" fra Rigspolitiet.
Nye værdier er lagt ind pr. 1/1-2020, så hvis der skal anvendes nye værdier i
perioden 18/12-2019 - 31/12-2019 skal der indrapporteres beløb på løndelene.
LKO 6734 Rådighedstjeneste i hjemmet
Løndelen er åbnet for PKAT 207.
LKO 7018 Pensionsbidrag
Advis RB7113 er rettet for PKAT 607 og 609 – sats skal være 55, 81 eller 100.

3. Ændringer til eksisterende værdier

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier.
Cirkulære af 18. december 2019 om satsregulering pr. 1. januar 2020 for
tjenesterejser (MEDST.nr. 091-19).
Nye værdier pr. 1/1-2020 er indlagt på følgende løndele.
LKO 4302 Merudgift, udland, modregning
LKO 4316 Merudgift, udland - der er foretaget efterregulering.
LKO 5176 Afsavnstillæg
LKO 5227 Erhvervs cykel/knallertgodt., skattefri
LKO 5229 Trailertillæg
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LKO 5235 Cykel-/knallert kørselsgodtg., skattepligtig
LKO 5264 Udokumenteret nattillæg
LKO 5283 Timepenge
LKO 5284 Dagpenge
LKO 5304 Skattefri km-godtg., lav sats
LKO 5305 Skattefri km-godtgørelse
LKO 5311 Km-godtgørelse
LKO 5335 Cykel-/knallert kørselsgodtgørelse, Retterne
LKO 6307 Skattefri km-godtgørelse, laveste sats
LKO 6308 Skattefri km-godtgørelse, højeste sats
LKO 6539 Km-godtgørelse - B-indkomst
LKO 6540 Km-godtgørelse - B-indkomst
LKO 6691 Timepenge
LKO 6692 Dagpenge Tjenesterejse
LKO 8292 Måltidsfradrag, morgenmad
LKO 8293 Måltidsfradrag, frokost/middag
LKO 8300 Måltidsfradrag, fuld kost
LKO 8691 Morgenmad
LKO 8693 Middag
LKO 8694 Fuld Kost

LKO 7016 Pensionsbidrag af tillæg
Ny sats 58, der beregner 17,90% - danner LKO 04xx, 589 og 599 til tekstning af
lønsedlen.

4. Ændringer i Cirkulære

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende i SLS guiden.
Cirkulære af 11. december 2019 om aftale om kompetenceudvikling med virkning
fra 1. april 2018 (MEDST.nr. 084-19).
Cirkulære af 11. december 2019 om aftale om organisering af parternes fælles
arbejde med kompetenceudvikling i staten med virkning fra 1. april 2018
(MEDST.nr. 085-19).
Cirkulære af 11. december 2019 om aftale om Den Statslige Kompetencefond
med virkning fra 1. april 2018 (MEDST.nr. 086-19).
Der er ingen lønmæssige ændringer.
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5. Indrapporteringsvinduet i SLS

Indrapporteringsvinduet i SLS ”Afgang med feriegodtgørelse” lukkes efter
LG 02/20, 2.

Fra 1. januar 2020 har anvendelsen af indrapporteringsvinduet ”Afgang med
feriegodtgørelse” mistet en del af sin værdi, da
den første kolonne (tidligere Indeværende år), som knytter sig til løndel 5000 ikke
længere har nogen funktion.
Den midterste kolonne ”Sidste år”, som knytter sig til løndel 5010 ville fortsat
kunne anvendes til indrapportering af tilgodehavende ferie for
perioden 1. januar 2019 til og med 31. august 2019 og den sidste kolonne ”Forrige
år”, som knytter sig til løndel 5020 ville også fortsat
kunne anvendes.
Efter en samlet vurdering har vi besluttet at lukke for muligheden for anvendelse
af vinduet efter LG 02/20, 2. kørsel, så al afregning af ferie
skal indrapporteres via Løbende løndele ligesom fx løndel 5002, 5017 m.fl.
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6. Årsskiftet 2019/2020

Skatteindikator i LG 02, 1. og 2. lønkørsel samt finansårsafslutning
Skatteindikator
Skatteindikator 1 og 2 kan indrapporteres i LG 02, 1. og 2. lønkørsel - og bevirker
at indkomst mv., som beregnes i disse kørsler, bliver tilbageført til sidste
indkomstår.
Bemærk: som udgangspunkt er udbetalingstidspunktet afgørende for hvilket år, beskatning skal
ske. Så det er KUN ved rettelse af fejl, du selv må indrapportere skatteindikator.
I LG 02, 1. og 2. lønkørsel, danner vi skatteindikator 1 automatisk på alle
registre, hvor lønmodtageren er fratrådt i det gamle år, så evt. efterreguleringer
bliver beskattet i gammelt år – altså i fratrædelsesåret.
Du kan læse mere om skatteindikatorer, og om hvornår du skal indrapportere
disse i emnebeskrivelsen ”Periodisering af indkomst mv.”
Periodisering af nettoferiepenge ifm. løndel 5050 i LG 02
I LG 02, 1. og 2. lønkørsel opsummeres nettoferiepengene og tilhørende feriedage
til sidste optjeningsår, hvis lønnen/timerne indrapporteres med en dato før 1.
januar.
Dette gælder uanset om lønnen beskattes i indeværende år. Denne funktionalitet
er dog kun gældende i LG 02, 1. og 2. lønkørsel, hvorefter nettoferiepengene
opsummeres i indeværende optjeningsår, uanset indrapporteringsdato.
Finansårsafslutning
Den regnskabsmæssige supplementsperiode i lønsystemet, omfatter LG 01
(december måned – periode 12) og LG 02 (januar måned – periode 13).

Bemærk: Løn mv. henføres ikke nødvendigvis til det samme skatte- og finansår.
EKSEMPEL: Overarbejde for december udbetales i januar måned – og bliver
beskattet i det nye år - men bliver bogført i gammelt finansår.
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7. Automatisk ferieret i SLS Ferie/Fravær

I LG 03/20, 1. lønkørsel indlægger vi automatisk ferieret i SLS
Ferie/Fraværsmodulet for optjeningsåret 2019 (ferieåret 2020/2021).
Hvis I ønsker at tilmelde jeres institution til ordningen, skal I oprette en sag på
https://serviceportal.statens-adm.dk/ senest d. 31/1-2020.
Bestilling efter fristen koster 3 timer, men er gratis inden.
NB! Hvis I tidligere har tilmeldt jer ordningen, så er denne bestilling fortsat
gældende, indtil evt. framelding sker. I skal altså kun tilmelde jeres institution én
gang.

8. Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. i Statens
Lønløsning

For at understøtte din planlægning i forhold til brug af de systemer der knytter sig
til Statens Lønløsning, informerer vi om tidspunkter for lønkørsler, servicevinduer
(planlagte udetider, fx ved indkøring af nye versioner), driftssituation og meget
mere.
Gør brug af disse nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om Statens
Lønløsning: SLS, HR-Løn, Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP:
Driftstatus
https://oes.dk/systemer/driftstatus/
Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-ognyheder/
Kørselsplan Løn 2020
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2020/
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9. 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 Økonomistyrelsen (disse
skal institutionen ikke behandle).
Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i kapitel 2 i vejledningen
Fejl og advis

10. Er du tilmeldt nyheder fra Statens Lønløsning?

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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