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Løninformation nr. 8 af 23. april 2020
(LG 05/20, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 05/20, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 30. april 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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Særlige opmærksomhedspunkter til denne lønkørsel:



Punkt 1 Procentregulering pr. 1. april 2020



Punkt 2 Særlig feriegodtgørelse – Ny ferielov og overgangsordning



Punkt 3 Advis – løndel 2126 Snerydningstillæg for PKAT 248



Punkt 7 Nyt kontroluddata – bankoplysninger på register

Der er planlagt lukning torsdag d. 28. maj 2020, da vi indkører ny version.
Nærmere information herom følger senere.
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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 fik således
løn i marts måned efter den nye procentregulering. For øvrige gælder, at procentreguleringen udmøntes i denne lønkørsel.
Lønningerne i SLS-guiden er opdateret med den nye procent.

2. Særlig feriegodtgørelse
Til denne lønkørsel udbetales der særlig feriegodtgørelse hvor der beregnes på
følgende måde:
For perioden 1. januar

Den feriegivende løn består af al skattepligtig løn (inklusiv

2019 til 31. august

merarbejde), eget pensionsbidrag samt pensionsbidrag, der er

2019

udbetalt som løn.

”Gamle regler”

Der beregnes 1,5% af den feriegivende løn, der reduceres for

overenskomstmæssige

eget pensionsbidrag og pensionsbidrag, der er udbetalt som løn.

vilkår

Udmeldes under løndel 5030.
Endvidere ses der bort fra udbetalt merarbejde til deltidsansatte i
perioden, idet der af dette bliver beregnet 12,5%. Udmeldes
under løndel 5031.

For perioden 1.

Den feriegivende løn består af al skattepligtig løn (inklusiv

september 2019 til 31.

merarbejde), eget pensionsbidrag samt pensionsbidrag, der er

december 2019

udbetalt som løn.

Ny ferielov -

Der beregnes 0,5% af den feriegivende løn, der reduceres for

overgangsordning

eget pensionsbidrag og pensionsbidrag, der er udbetalt som løn.
Udmeldes under løndel 5033.
OBS: Hvis der er indrapporteret en afvigende procent på løndel
5030 - fx sats 215, der beregner 2,15% i særlig feriegodtgørelse
– vil der blive beregnet 1,15% af lønnen i overgangsperioden, og
beløbet vil blive udmeldt under løndel 5034.
Da der indefryses 12,5% feriegodtgørelse af merarbejde til
deltidsansatte i perioden, beregnes der som af al anden løn
0,5%. Udmeldes under løndel 5033 eller løndel 5034, jf. ovenfor.
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3. Advis for løndel 2126 Snerydningstillæg
Til denne lønkørsel har vi dannet advis RB7078 Løndel 2127 skal anvendes i
stedet for løndel 2126
For PKAT 248 Specialarbejdere m.fl. hvor løndel 2126 er registreret med sats 21,
dannes ovenstående advis til denne lønkørsel.
Da tillægget for snerydning i henhold til § 17 i organisationsaftalen (Medst.nr. 00220) pr. 1. oktober 2018 er blevet pensionsgivende for PKAT 248 Specialarbejdere
m.fl., skal institutionen ændre løndel 2126 sats 21 til løndel 2127 sats 9.

4. Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT:
PKAT 554, Ph.d. Studerende uden kandidatgrad og PKAT 555
Skolepraktikelever
Der lukket for indberetning af løndele der er B-indkomst på de 2 nævnte PKAT.
Årsagen er, at der ikke kan anvises B-indkomst når indkomsttypen er 24 (Askattepligtig).
Indkomsttype 24 er personlig indkomst, hvori der ikke skal indeholdes AM-bidrag
og hvori der ikke kan ske lønindeholdelse.

5. Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
Løndel 0839, Pensionsbidrag ved tjenestefrihed m/u løn - §53-A
Fremover dannes følgende tekniske løndele til udmelding på lønseddel:


Løndel 0303: Arbejdsgivers pensionsbidrag



Løndel 0304: 1/3 anses for eget bidrag

Beløbene ovenfor er beløb før beskatning. Beløb der afregnes til kreditor (efter
beskatning) – udmeldes under løndel 04xx.
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6. Ændringer til eksisterende værdier
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende værdier:
Løndel 0222 Bilag M, registreringer
For sats 1 i felt 6, der beregner af den kommunale tjenestemandspensionsgivende
skalatrinsløn, er den nye procentregulering pr. 1. april 2020: 43,1257 % indlagt.
Der foretages efterregulering til denne lønkørsel.
Løndel 3102 Hundeførertillæg
Der er oprettet en ny sats 5, der beregner 275% af tillægget.
Løndel 4370 Skoleskibstillæg
Fra og med 1. april 2020, foretages der delløns-beregning af tillægget.

7. Ændringer til SLS-guiden
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende i SLS-guiden:
Beløb i aktuelt niveau er opdateret i SLS-guiden for disse løndele:




Løndel 2701 Jubilæumsgratiale
Løndel 6946 Skattefri fratrædelsesgodtgørelse/jubilæumsgodtgørelse
Løndel 6947 Skattepligtig fratrædelsesg./jubilæumsg.
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8. Nyt uddata 842 – bankoplysninger på register
Fra og med denne lønkørsel – vil der blive leveret et nyt fast uddata 842:
Bankkonto1 - Kontrolliste, til brug for jeres kontrol og opfølgning knyttet til de
lønudbetalinger der går udenom NemKonto.
Uddataet indeholder medarbejdere der i den aktuelle lønkørsel får udbetalt et
beløb, til en anden konto end NemKonto. Det kan være kontonumre der knytter sig
til enten indenlandsk og/eller udenlandsk pengeinstitut.
Der er nedenfor indsat et test-eksempel på det nye uddata 842, hvor den
overordnede gruppering sker på hhv. Indenlandsk og Udenlandsk pengeinstitut –
og herefter på oplysningerne: Lønnummer, navn, kontooplysninger og udbetalt
beløb:

Uddataet er et fast uddata, og skal derfor ikke bestilles – og det kan heller ikke
afbestilles. Uddataet sendes som en PDF-fil via ØDUP til institutionens partneraftale
(for lønuddata).
Uddataet dannes både i tilknytning til 1. og 2. lønkørsel i en måned.
Vi vil snarest også tilbyde det nye uddata 842 som en CSV-fil. Herom informerer vi
nærmere, når det er klar – forventet i løbet af maj eller juni måned 2020.
Bemærk: Efter denne kørsel mangler de specifikke udenlandske bankoplysninger,
men personer og udbetalte beløb fremgår. Vi får rettet det til næste kørsel.
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9. 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:
Træk online data fra SLS – til brug for lokal behandling
Du kan hente oplysninger fra Inddatalisten, Hændelseslog, Listebilledet, Sumdata,
Fejl og advis samt Engangsløndele som en csv-fil der kan indlæses i excel,
hvorefter du kan bruge dem til din opgaveløsning.
I SLS vælger du de data der skal udsøges og hentes, eksempelvis
Betalingsoplysninger i Sumdata:

Når resultatet vises, kan du eksportere data – som du gemmer på et lokalt
(fælles)drev:

Når du har gemt på lokalt (fælles)drev, er du klar til at bruge de hentede data til
det behov du har, eksempelvis en liste med fejl og advis sorteret på lønnummer
eller en liste med timer anvist til en given lønkørsel.
Begræns din søgning så meget som muligt, så du ikke får unødige data med i
regnearket. Se mere om mulighederne i Brugervejledning om Eksport af data fra
SLS til Excel.
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10. Hold dig opdateret om lukning, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning
Der er planlagt lukning torsdag d. 28. maj 2020 fra kl. 14.00, da vi indkører ny
version. Nærmere information om den nye version følger, når vi nærmer os
tidspunktet.
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
OBS – omkring Webservice – klik ind på Driftstatus og Læs mere her hvor
der også fremgår datoer for lukning:
Webservice adgang til gamle IP-adresser lukkes
Alle webservice kunder blev i efteråret 2019, bedt om at ændre IP-adresse i
integrationen mod SLS. Alle kunder er siden blevet informeret om, at kald
til den gamle IP-adresse, snart vil blive lukket.



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



Gå til Kørselsplan Løn 2020

11. 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).
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Du kan læse mere om sagsbehandling af fejl og advis i vejledningen Fejl og advis,
kapitel 2. Hent vejledning Fejl og advis i SLS

12. 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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