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Løninformation nr. 6 af 24. marts 2020
(LG 04/20, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 04/20, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 31. 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:
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2. Advis – løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse for visse satser ............................2
3. Ændringer til eksisterende værdier ...............................................................2
4. Tips og tricks – let din sagsbehandling ..........................................................3
5. Hold dig opdateret om lukning, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning .............4
6. Advis ........................................................................................................4
7. Hurtige genveje - Statens Lønløsning ............................................................5
Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel:


Punkt 1 Procentregulering pr. 1. april 2020



Punkt 2 Advis – løndel 5030 visse satser: Særlig feriegodtgørelse



Der er ikke planlagt ekstraordinær udetid i de kommende uger.

Til orientering er der kommet nye overenskomster for
rengøringsområdet og for Lærere og børnehaveklasseledere ved frie
grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler. Vi forventer at indlægge de
nye overenskomster - der er gældende fra 1. april 2018 - i LG 05. Om muligt vil
vi have ændringerne med i 1. lønkørsel – ellers bliver det i 2. lønkørsel i april
måned 2020.
Der er ikke foretaget ændringer til denne lønkørsel for:
 Eksisterende PKAT
 Eksisterende til eksisterende løndele
 SLS-guiden
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1. Procentregulering pr. 1. april 2020
Med virkning fra 1. april 2020 udgør den statslige procentregulering 10,3236%.
Den nye procent er implementeret i SLS, og forudlønnede medarbejdere får således
løn i marts måned efter den nye procentregulering. For øvrige gælder, at procentreguleringen udmøntes i april måned 2020.
Lønningerne i SLS-guiden bliver opdateret med den nye procent i forbindelse med
denne lønkørsel.

2. Advis – løndel 5030 Særlig feriegodtgørelse for visse satser
Til denne lønkørsel har vi på foranledning dannet Advis RB7012 PKAT xxx – LKO
5030 Særlig feriegodtgørelse, er i kraft på registeret med sats yyy. Skift
evt. til sats 1, der beregner efter reglerne i statens ferieaftale eller sæt Felt
2=1
Adviset dannes for personer der har løndel 5030 i kraft på register - og hvor én af
disse satser er anført: 100, 125, 127, 150 og 175.
Adviset er dannet for at give mulighed for at skifte beregningsmetode, der læner
sig op ad statens regler eller for at få udbetalt særligferiegodtgørelse af lønnen i
overgangsperioden med en procentdel, der overstiger den ene procent, som
indefryses.
Der blev ikke dannet advis for disse lønregistre i lønkørslen i januar måned.

3. Ændringer til eksisterende værdier
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier:
Løndel 699 Bidrag til fleksjob
Der er tilføjet en ny værdi pr. 1/1-2020. Den nye værdi er på kr. 236,00, svarende
til kr. 1,47 pr. time. Der foretages efterregulering til denne lønkørsel.
Løndel 3100 Hundeførertillæg og løndel 3246 Hundetillæg
Der er nye værdier pr. 1/4-2020 på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 1/12020, 103,0%.
Løndel 7040 ATP-bidrag (eget og statens bidrag)
Til denne lønkørsel ændrer vi pr. 1. april 2020 fra sats F til sats A for akademikere.
Ændringen sker som følge af CFU-forliget i 2018.
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4. Tips og tricks – let din sagsbehandling
I denne blok af Løninformationen, vil vi give dig tips og tricks til nogle faciliteter i
Statens Lønløsning, som vi måske ikke har fået informeret godt nok om tidligere.
Vi giver en kort beskrivelse af stort og småt, som vi vurderer kan lette din
sagsbehandling. I udgangspunktet tænker vi, at blokken indgår i den
Løninformation der knytter sig til 2. lønkørsel i en måned.
Månedens tip er om:
Løbende bogføring af udgifter til arbejdsgiverbidrag
Du kan få beregnet arbejdsgiverbidrag knyttet til løndelene:
 630: AUB-bidrag,
 689: Bidrag til den centrale barselsfond
 699: Bidrag til fleksjobordning
Formålet er, at man automatisk og løbende - måned for måned - får bogført
arbejdsgiverudgiften til AUB-bidrag, Bidrag til den centrale barselsfond og Bidrag
til fleksjobordning, samtidig med at modposterne akkumuleres på konto 97.30,
som er en balancekonto til Anden kortfristet gæld, hvor pengene til at betale
opkrævningerne skal hentes.
Fordelen er, at man til en hver tid kan opgøre den samlede medarbejderudgift på
personniveau og ikke manuelt skal regne på disse arbejdsgiverbidrag, hvis man
har brug for den samlede udgift fx i forbindelse med refusion, udlån af
medarbejdere mv.
Sådan kan du gøre
Løndel 630: AUB-bidrag kan du indrapportere. Hvis løndel 630 ikke er åben for din
løngruppe, kan du bestille hos os at få den åbnet. Du kan på løndel 630 i SLSGuiden se, hvilke løngrupper løndel 630 er åben for.
Automatisk beregning knyttet til løndel 689: Bidrag til den centrale barselsfond og
løndel 699: Bidrag til fleksjobordning, bestiller du hos os.
Du kan få Økonomistyrelsen til at opsætte en automatisk beregning ved at sende
os en bestilling via Serviceportalen.
Se mere om de tre løndele i SLS-guiden
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5. Hold dig opdateret om lukning, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning
Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt ekstraordinær lukning i de
kommende par uger.
Nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om Statens Lønløsning: SLS, HRLøn, Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP:
Gå til kørselskalender for Statens Lønløsning.
Du kan altid holde dig orienteret om udetider på Driftstatus for Statens Lønløsning.

6. 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
Moderniseringsstyrelsen (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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7. 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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