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Løninformation nr. 15 af 10. august
2020
LG 09/20, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 14. august 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:
Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 2
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 3
Advis ............................................................................................................ 3
Hurtige genveje - Statens Lønløsning ................................................................ 4
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Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
LKO 4626 Honorar, kliniske lektorer
LKO 4656 Honorar, kliniske lektorer
Pr. 1. september 2020 dannes løndelsresultaterne som feriegivende og indgår
dermed løbende i beregningen af den særlige feriegodtgørelse.
Hvis LKO 5050, løbende feriegodtgørelse, er i kraft, vil der i stedet blive beregnet
12,5% i feriegodtgørelse.
I henhold til aftalen er PKAT 105 KL 02 og KL 05 dog omfattet af ferie med løn samt
1,5% i særlig feriegodtgørelse, hvorfor LKO 5050 ikke bør være i kraft.
LKO 6980 Særlig feriegodtgørelse (manuel)
Vi har oprettet en ny sats 2, der anvendes til rettelse af særlig feriegodtgørelse
vedr. ny ferielov fra 1. september 2020.
Anvendes endvidere til udbetaling af særlig feriegodtgørelse, hvis arbejdsgiveren
vælger at udbetale godtgørelsen, når den dertil hørende ferie påbegyndes.
Beløbet opsummeres til fast felt 711, udbetalt særlig feriegodtgørelse under
Ferieoplysninger 4.
LKO 8901 Rettelse af beløb vedr. LKO 5050
Vi har oprettet en ny Sats 4 til rettelse af indeværende ferieår - ny ferielov, der
danner LKO 9555, afregning til Feriekonto - for GRP 001, 013, 100, 858, 859 og
864 dannes LKO 9556 og endvidere dannes LKO 5050 som modpost.
Når rettelsen gælder feriepenge efter den gamle ferielov, skal satsen altid være
enten 2018, 2019 eller 2020 og for overgangsordningen skal sats være 9999.
LKO 8903 Rettelse af beløb vedr. LKO 5000, 5001, 5002, 5010 og 5020
Vi har oprettet en ny Sats 4 til rettelse af indeværende ferieår - ny ferielov, der
danner LKO 9530, afregning til Feriekonto - for GRP 001, 013, 100, 858, 859 og
864 dannes LKO 9531 og LKO 5001 dannes som modpost og for færøskattepligtige
LKO 9546.
Følgende løndele er lukket for indrapportering:
LKO 3045 Observatorvederlag
LKO 3210 Særligt tillæg til revisorer
LKO 6491 Rejsetid
LKO 7083 Pensionsbidrag
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Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
Der er på indeværende tidspunkt ikke planlagt ekstraordinær lukning af systemet.
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

Advis
Fejl og advis fra lønsystemet – og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på 2 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 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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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 have besked når Løninformationen er klar efter en lønkørsel, og samtidig
få tips og information af forskellig karakter?
Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig: ”Løninformation fra Statens
Lønløsning”

•

Vil du være orienteret om årets gang i Statens Lønløsning?
Klik ind på faglige nyhedsbreve – og tilmeld dig: Aktuelt fra Statens Lønløsning
(udsendes 3-5 gange årligt)

•

Vil du have hjælp til din planlægning i forhold til Statens Lønløsning?
Klik ind på Driftstatus
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