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Løninformation nr. 10 af 20. maj 2020
(LG 06/20, 2.)
Løninformation om lønkørsel for LG 06/20, 2. lønkørsel.
Løn er til disposition d. 29. maj 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 Nye løndele (Ny ferielov)



Punkt 2 Ændringer til eksisterende PKAT



Punkt 5 Tips og tricks

OBS for løndel 8410: Tjenestebolig
Vi har gennemgået Cirkulære af 12. maj 2020 om Regulering af
boligbidrag for tjenesteboliger i Grønland for så vidt angår statens
tjenestemænd pr. 1. oktober 2020 (Medst.nr. 017-20).
Eventuelle relevante rettelser, skal institutionen selv foretage.
Vi erindrer om, at der indkøres en ny version torsdag d. 28. maj 2020 fra kl.
14.00.
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1. Ny ferielov – nye løndele i lønsystemet
Der er etableret følgende nye løndele i tilknytning til Ny ferielov:
Løndel 5001 Feriegodtgørelse indeværende år
Løndelen kan tidligst indrapporteres pr. 1. september 2020. Indrapportering
foretages på samme måde, som I kender fra løndel 5000.
Løndel 5001 beregner af den feriegivende løn, der fra 1. september 2020
opsummeres til:


FF 700, Ny ferietotal-1 DÅ



FF 701, Ny ferietotal-2 DÅ

Det er kun løn mv. der beregnes efter perioden for overgangsordningen pr. 1.
september 2020 og frem, der indgår i grundlagene.
Får en medarbejder efterreguleret løn mv. for perioder - der ligger før 1. september
2020 - i enten overgangsperioden eller i perioden før, indgår denne løn i de FETOTfelter, der hidtil har været anvendt.
Nettobeløbet – knyttet til løndel 5001 - dannes under løndel 9530, Feriekonto
indeværende år.
Nedenfor - Særligt for universiteter med egen feriefond
Der skal for fratrædende funktionærer ikke beregnes A-skat og AM-bidrag.
Bruttobeløbet skal indberettes til eIndkomst.
Bruttobeløbet for løndel 5001, dannes under løndel 9531: Feriefond indeværende
år.
Løndel 5011, Feriegodtgørelse sidste år
Løndel 5011 kan tidligst indrapporteres pr. 1. september 2021. Indrapportering
foretages på samme måde, som I kender fra løndel 5010.
Løndel 5011 beregner af den feriegivende løn, der ved skift af ferieåret 1.
september 2021 er opsummeret til:


FF 702, Ny ferietotal-1 SÅ



FF 703, Ny ferietotal-2 SÅ

Nettobeløbet – knyttet til løndel 5011 - dannes under løndel 9532, Feriekonto
indeværende år.
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Nedenfor - særligt for universiteter med egen feriefond
Der skal for fratrædende funktionærer ikke beregnes A-skat og AM-bidrag og
bruttobeløbet skal indberettes til eIndkomst.
Bruttobeløbet for løndel 5011 dannes, under løndel 9533 Feriefond indeværende år.
Vejledning på vej
Vores arbejde med at få etableret en vejledning om Ny ferielov pågår. Vi er lidt
forsinket i forhold til vores oprindelige tidsplan, så vejledningen lanceres lidt senere
end vi havde håbet.
Vejledningen kommer i løbet af juni måned, og vil bl.a. indeholde en uddybende
beskrivelse af beregningen under de nye løndele, herunder modregning af allerede
udbetalt særlig feriegodtgørelse og udbetaling af tilgodehavende særlig
feriegodtgørelse indtil fratrædelsesdatoen.

2. Overgangsordning i SLS – Overenskomstansatte på Færøerne
Vi har hidtil været af den opfattelse, at færøske lønmodtagere ansat i staten ikke
var omfattet af lov om indefrysning af feriemidler, idet det er anført i loven, at den
ikke gælder for Grønland og Færøerne.
Vi er dog fra STAR under Beskæftigelsesministeriet blevet oplyst om, at den er
gældende, da der er foretaget et egentlig lovvalg til fordel for den danske ferielov i
sin helhed.
Det betyder, at pågældende lønmodtagere også er omfattet af reglerne i loven om
indefrysning af feriepenge i Lønmodtagernes Feriemidler.
Der gælder desuden samme hensyn til, at lønmodtageren i overgangsåret ikke skal
have mulighed for at holde ferie optjent i perioden 1. september 2019 til den 31.
august 2020 som for andre lønmodtagere omfattet af statsaftalen.
Vi arbejder lige nu på at finde en løsning på, hvorledes det teknisk kan lade sig
gøre i SLS, idet feriepengene afregnes direkte til Bank Nordik, der efterfølgende
foretager skattetræk af feriepengene.
Feriepengene indgår også lige nu i vurdering af, om hvorvidt der skal ske
indbetaling af pensionsbidrag til den obligatoriske pensionsordning på Færøerne.
Indtil vi har fundet en løsning anbefaler vi, at I venter med at foretage
ferieafregning for fratrådte for årene 2019 og 2020.
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For timelønnede er den løbende ferieafregning i SLS også uændret, men vi
overvejer ligeledes en løsning for disse – indtil videre undlader vi at indberette
feriepengene til Bank Nordik fra denne lønkørsel.

3. Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel, vil der være ændringer til følgende PKAT:
I henhold til cirkulære om organisationsaftale for fuldmægtige m.fl. i
Skatteministeriet og ny aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i
Skatteministeriet – indgået mellem Skatteministeriet, CO10 og Dansk Told- og
Skatteforbund med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 013-20), er der foretaget
ændring af basisløn for følgende PKAT:
PKAT 243 Tjenestemænd i SKAT

For KL 80, TR 02, Løngruppe 5

PKAT 257 Fuldmægtige m.fl. i SKAT

For KL 55, Løngruppe 2, sats II

Regulering af basislønninger pr. 1. oktober 2018 kr. 374.993,00 og pr. 1. april
2020, kr. 375.486,00 foretages til denne lønkørsel.



Punkt 3 fortsætter på næste side.
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I henhold til cirkulære af 23. april 2020 om organisationsaftale mellem
Skatteministeriet, CO10, 3F og Kost & Ernæringsforbundet med virkning fra 1. april
2018 (Medst.nr.008-20), er der foretaget ændring og regulering af basisløn til
denne lønkørsel, for disse 2 PKAT:
PKAT 258: Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer:

KL 12 Elever

KL 15 Voksenelever
KL 55 Kokke, provins
KL 56 Kokke, hovedstad
KL 57 Koge- og smørrebrød, provins
KL 58 Koge- og smørrebrød, hovedstad

TR 01 - 137.818
TR 02 – 142.784
TR 03 – 160.424
TR 04 – 168.918
TR 01 - 226.951
TR 01 - 265.126
TR 01 - 273.017
TR 01 - 245.662
TR 01 - 252.239

PKAT 266: Køkkenledere, økonomaer og ernæringsassistenter:

KL 33 Voksenelever
KL 59 Ledende økonomaer u. 40000, provins
KL 60 Ledende økonomaer u. 40000, hovedstad
KL 61 Ledende økonomaer o. 40000, provins
KL 62 Ledende økonomaer o. 40000, hovedstad
KL 63 Ledende økonomaer o. 200000, provins
KL 64 Ledende økonomaer o. 200000, hovedstad
KL 66 Økonomaer og bachelorer, hovedstad
KL 67 Klinisk diætist, provins
KL 68 Klinisk diætist, hovedstad
KL 70 Køkkenledere u. 15000 kostdage, hovedstad
KL 71 Køkkenledere o. 15000 kostdage, provins
KL 72 Køkkenledere o. 15000 kostdage, hovedstad
KL 74 Ernæringsassistenter, hovedstad
KL 75 Instruktionsøkonomaer, provins
KL 76 Instruktionsøkonomaer, hovedstad
KL 77 Økonomaer og bachelorer, provins
KL 78 Køkkenleder u. 15000 kostdage, provins
KL 79 Køkkenleder o. 40000 kostdage, provins
KL 80 Køkkenleder o. 40000 kostdage, hovedstad
KL 81 Ernæringsassistenter, provins



TR 01 – 232.028
TR 01 – 272.885
TR 01 – 289.184
TR 01 – 304.958
TR 01 – 316.788
TR 01 – 362.795
TR 01 - 362.795
TR 01 - 273.017
TR 01 - 272.885
TR 01 - 289.184
TR 01 - 272.885
TR 01 - 272.885
TR 01 - 289.184
TR 01 - 252.239
TR 01 - 272.885
TR 01 - 289.184
TR 01 - 265.126
TR 01 - 264.998
TR 01 - 299.700
TR 01 - 312.845
TR 01 -245.662
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Forventede ændringer til 2. lønkørsel i juni måned 2020 – til orientering:
PKAT 054 Maskinmestre
Cirkulære af 12. maj 2020 om organisationsaftale for Maskinmestre i land med
virkning pr. 1/4-2018 (Medst.nr. 015-20).
Vi forventer at ændringerne vil indgå i 2. lønkørsel i juni måned 2020.
PKAT 137 Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen
Cirkulære af 12. maj 2020 om organisationsaftale for Pædagoger m.fl. i
Kriminalforsorgen med virkning pr. 1/4-2018 (Medst.nr. 016-20).
Vi forventer, at ændringerne vil indgå i 2. lønkørsel i juni måned 2020.

4. Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
Løndel 630 Rettelse af AUB-bidrag
Fremover er løndelen åben for alle løngrupper.
Løndel 5826 Skoleydelse – FGU
Der er oprettet en ny sats 1, der skal anvendes hvis løndel 5816 Skoleydelse, FGU
er i kraft med sats 1: der udbetales forskellen mellem ydelsen til unge under 18 år
og ydelsen for 18-årige der er udeboende.
Den nye sats dannes fremover automatisk i stedet for sats 0, hvis løndel 5816
Skoleydelse, FGU er indrapporteret med sats 1.
Løndel 6927 Øvrig befordring, broafgift mv.
Løndelen er åbnet for PKAT 081: Særskilt vederlæggelse.
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5. Ændringer til eksisterende værdier
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende for eksisterende værdier:
Løndel 6914 Omvisning
Værdi for Sats 1 er ændret pr. 1. januar 2020 til kr. 114,60 (niveau 31/3-2012).
Der foretages efterregulering til denne lønkørsel.
Der er oprettet en ny sats 3, der udbetaler kr. 39,32 (niveau 31/3-2012).
Løndel 8455 Boligopvarmning
Cirkulære af 23. april 2020 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april
2020
Ny værdi pr. 1. april 2020, kr. 168,00 pr. kvadratmeter årligt. Der foretages
efterregulering til denne lønkørsel.

6. Ændringer til SLS-guiden
Til denne lønkørsel har vi opdateret SLS-guiden med ændringer jf. punkt 2 – 4
ovenfor.
Gå til SLS-guiden.
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7. 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: uddata 724 – der kan understøtte din sagsbehandling
i de tilfælde, hvor der skal rettes i det indrapporterede pensionsbeløb på fx
løndel 859 og 860
Du kan bestille 724 der kommer der danner et advis i de tilfælde:
hvor der ændres i den pensionsgivende løn, i en periode hvor
medarbejderen er registreret med AKKO 31 Forældreorlov eller 32:
Barselsorlov mv. uden løn.
Du kan bruge adviset til at understøtte din sagsbehandling i forhold til følgende
ændringer:




Ved indrapportering af løbende løndele kommer advis - Dog ikke for løndel
225.
Ved indrapportering på overenskomst elementet, skal der være en
ændring på PKAT, KL eller TR for at advis dannes.
Hvis der kun er fremtidige AKKO’er dannes der ingen advis.
”Fremtidig” er defineret som:
Hvis AKKO-datoen ligger længere fremme end indeværende måned + en
måned, vil der ikke komme noget ud.

Hvis du gerne vil modtage uddata 724 fremover, sender du din bestilling via
Serviceportalen.

8. Ny version af SLS og BSL
Vi erindrer om, at der indkøres en ny version torsdag d. 28. maj 2020 fra kl. 14.00.
Læs mere om hvad den nye version indeholder, fx om oprettelse og vedligeholdelse
af kontaktoplysninger for 3. parts leverandør der knytter sig til SLS Webservice i
BSL.
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9. Hold dig opdateret om lukning, kørselsplaner mv. i Statens Lønløsning
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

8. 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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9. 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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