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Løninformation nr. 2 af 24. januar 2020
(LG 02/20, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 02/20, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 31. 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. Ændringer til eksisterende PKAT

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT.
PKAT 69 Tandlæger
Pensionsbidraget afregnes til kreditor 1022, Nordea Pension - navnet er rettet til
Velliv.
Til brug for udmelding på lønsedlen dannes ny LKO 0440, Sendt til Velliv dannes endvidere ved kreditor 1073, som også er Velliv.
PKAT 177 Ansat (amts) kommunal
Ny kommunal procentregulering:
Pr. 1/1-2020: 41,2411% og
Pr. 1/4-2020: 41,7798%
Lønningerne er tilrettet og der efterreguleres.
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.
Nye lønninger pr. 1. oktober 2018, efterreguleret.
LKO 2161 Særligt tillæg
Løndelen er sat i afgang pr. 30. september 2018, efterreguleret.
Der er ikke foretaget ændringer for KL 52, skoleledere - ændringerne træder i
kraft ved skift til den ny KL 55.
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2. Ændringer til eksisterende løndele

Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele.
LKO 0630 AUB-bidrag
Ny værdi pr. 1. januar 2020, kr. 675,75 pr. kvartal. Årligt beløb efter fradrag af 2
procent udgør herefter kr. 2.735,18 - der er foretaget efterregulering for januar for
de forudlønnede.
LKO 0805 Barselsfonden
Nye refusionssatser pr. 1. januar 2020, kr. 75,00 p. time for ansatte i LR 01-34 og
kr. 238,00 pr. time for ansatte i LR 35 og derover, efterreguleret.
LKO 0221 Dellønsbrøk
LKO 0224 Regulering af refusionstimer
LKO 0859 Pens. v. deltid (fuld indbet)
Løndelene kan fremover indrapporteres 4 år frem i tiden.
LKO 0222 Bilag M, registreringer
Løndelen er åbnet for PKAT 572-576, således at der kan beregnes supplerende
pensionsbidrag ´med 18% af den løn, der overstiger den
tjenestemandspensionsgivende løn på sluttrin.
LKO 2456 Åremålstillæg, ikke pensionsgivende
Løndelen er åbnet for PKAT 572, 573, 574, 575, 576 og 577.
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LKO 2614 Koloni-/weekendophold
LKO 5116 Varskotillæg
LKO 5125 Holddrift
LKO 5400 Omlagte timer
LKO 5579 Mistet fridag
Ny kommunal procentregulering
Pr. 01/01-2020: 41,2411% og
Pr. 01/04-2020: 41,7798%
LKO 3950 Gruppeliv
Er åbnet i SLS-guiden/HR-Løn for PKAT 572-577 og PKAT 617-618.
LKO 3952 Regulering af gruppeliv
Åbnet for indrapportering for PKAT 572-578.
LKO 5030 særlig feriegodtgørelse
LKO 5031 Særlig feriegodtgørelse af merarbejde
For PKAT 401-499 er der udbetalt særlig feriegodtgørelse, der er beregnet som
1,5 % af FETOT1 + FETOT2 - merarbejde
- pensionsbidrag udbetalt som løn samt 12,5 % af merarbejde.
LKO 5177 Godtgørelse for sovevagter
I henhold til mail fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK) har vi ændret
beløbet pr. sovevagt for PKAT 694 til kr. 400,00 pr. 1. oktober 2018, idet de er
omfattet af Aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende
ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds
forhandlingsområde (TAT) (Modst.nr. 042-19).
LKO 5422 Funktionsvederlag, procentreguleret
Max. vedr. Felt1 er forhøjet til kr. 400.000,00.
Ændringen er overført til produktion.
LKO 6736 Vagttillæg/tilkald
Åbnet for PKAT 201 Tjenestemænd.
Ændringen er overført til produktion.
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LKO 7111 Rettelse af pensionsbidrag
Validering af kreditorkode for PKAT 069 er fjernet.
LKO 9843 Grønlandskat – pensionsbidrag
Ved beskatning af eget frivilligt bidrag under LKO 7449, blev løndelen dannet
med forkert skatteopsummeringskode - det er nu rettet fremover.

3. Overgangsperiode – ny ferielov

LKO 0620 Pensionsbidrag ved tjf. u. løn
LKO 0676 Pensionsbidrag ved tjenestefri
LKO 0679 Pension, senior, barsel mm
LKO 0858 Pens. v. deltid (fuld indbet)
LKO 0859 Pens. v. deltid (fuld indbet)
LKO 0860 Pensionsbidrag, tj.frihed
LKO 0861 Pensionsbidrag, tj.frihed
LKO 0862 Pensionsbidrag, tj.frihed
LKO 0864 Pensionsbidrag, tj.frihed
LKO 0868 Pens. v. deltid (fuld indbet)
LKO 7225 Pensionsbidrag, tj.frihed
Opsummering af eget bidrag er rettet, således at det i overgangsperioden
opsummeres til den feriegivende løn vedrørende overgangsperioden i stedet for til
ferietotal 1.
Det er kun rettet fremover, idet lønmodtagere, der har orlov uden løn under alle
omstændigheder skal have beregnet den feriegivende løn manuelt inden beregning
af feriegodtgørelsen, der skal indefryses.
LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse
Cirkulære om aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med
overgangen til samtidighedsferie med virkning fra 1. september 2019
(MEDST.nr. 090-19).
I overgangsperioden til samtidighedsferie fra den 1. september 2019 til den 31.
august 2020 bliver feriepenge indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler.
Beløbet udgør 12,5% af den feriegivende løn, hvor den særlige feriegodtgørelse er
indregnet med 1%.
Løninformation nr. 2 af 24. januar 2020 (LG 02/20, 2.)

Side 6 af 8
Den særlige feriegodtgørelse udgør 1,5% i henhold til statens ferieaftale.
Det er nu aftalt, at differencen på 0,5 % bliver udbetalt sammen med den særlige
feriegodtgørelse på 1,5%, der beregnes af den feriegivende løn beregnet i perioden
1. januar 2019 til 31. august 2019.
Vi har oprettet en ny sats 1 i felt 1, der beregner efter reglerne i statens ferieaftale
på samme måde, som den automatiske beregning for størstedelen af
lønmodtagere:
Den særlige feriegodtgørelse beregnes som 1,5 % af FETOT1 + FETOT2 - eget
ordinært pensionsbidrag - merarbejde pensionsbidrag udbetalt som løn samt 12,5 % af merarbejde.
Med henblik på korrekt beregning af den særlige feriegodtgørelse pr. 1. maj 2020
har vi til denne gang udskrevet advis RB7012 og RB7014 for lønmodtagere, hvor
LKO 5030 er i kraft på registret.
RB7012 lyder:
"PKAT XXX - LKO 5030, Særlig feriegodtgørelse, er i kraft på registret med sats
YYY. Skift evt. til sats 1, der beregner efter reglerne i statens ferieaftale. (læs mere
i løninformationen)".
Advis'et er udskrevet for alle PKAT - bortset fra PKAT 081 - hvor sats 125, 150
eller 175 er indrapporteret. Satserne beregner 1,5% på forskellig måde.
Hvis der skal beregnes 0,5% af lønnen i overgangsperioden, skal felt 2 på løndelen
udfyldes eller LKO 5030 skal ændres til sats 1 (i felt 1).
RB7014 lyder:
"PKAT xxx - LKO 5030, Særlig feriegodtgørelse, er i kraft på registret med sats
XXX. Hvis der skal beregnes af den
feriegivende løn i overgangsperioden, skal felt 2 på LKO 5030 være = 1 (læs mere
i løninformationen)".
Advis'et er udskrevet for alle PKAT - bortset fra PKAT 081 - hvor der er
indrapporteret en sats, der beregner mere end 1 %.
Vi har åbnet felt 2 på LKO 5030, som skal anvendes, hvis der skal beregnes af
lønnen i overgangsperioden med en procent, der udgør differencen mellem den
ene procent, der indefryses og den procent, der er aftalt for lønmodtageren.
Hvis sats 215 (2,15%) er indrapporteret, vil sats 1 i felt 2 bevirke, at der beregnes
1,15% af lønnen i overgangsperioden.
Vi har ikke udskrevet advis'er på de, der står med satser, der beregner 1% eller
som står med sats 0 - ingen beregning.
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4. 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/

5. 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
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6. 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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