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Løninformation nr. 19 af 12. oktober
2020
LG 11/20, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 16. oktober 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
Ændringer i forhold til ny ferielov .....................................................................3
Beskæftigelsesgrad for timelønnede ansatte i Staten ..........................................4
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................4
Advis ............................................................................................................4
Hurtige genveje - Statens Lønløsning................................................................5
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Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
LKO 3365 Ulempegodtgørelse til PKAT 420: Timelønnede sømænd
Ny sats 71:
Under 18 år, kr. 47,00
Over 18 år, kr. 94,00
LKO 6495 Overtidstillæg v/afspadsering
LKO 6495 sats 0, der udbetaler en halv timeløn, er åbnet for PKAT 240:
Kontorfunktionærer
LKO 2236 Rejselegater uden oplysningspligt
Vi har åbnet løndelen for PKAT 549: Stipendiater - den er fremover åben for PKAT
080, 082, 549, 780 og 782 uanset beskatningsform, idet dette ingen betydning har
for denne løndel, da den ikke skal indberettes til SKAT.
LKO 2347 Udligningstillæg
Beregning af tillægget er åbnet for PKAT 467: Tolke i Grønland, KL 15,
professionsbachelorer.
TR 04 på PKAT 467 KL 15 er samtidig tilføjet i SLS-guiden.
LKO'er med kommunal procentregulering:
LKO 2614 Koloni-/weekendophold
LKO 5116 Varskotillæg
LKO 5125 Holddrift
LKO 5400 Omlagte timer
LKO 5579 Mistet fridag
Ny kommunal procentregulering pr. 01/10-2020: 42,8511%
LKO 2999 Fast tillæg
Felt 2 er åbnet for indrapportering af sats 1, der opsummerer til ferietotal 2 i stedet
for til ferietotal 1.
LKO 5031 Feriegodtg. af merarbejde
Når løndelen dannes samtidig med udbetaling af merarbejdsbetalingen, bliver
teksten på lønsedlen fremover altid sat til "Feriegodtg. af merarbejde", uanset at
der er indberettet en afvigende tekst på den løndel, der anviser merarbejdet.
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Ændringer i forhold til ny ferielov
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele som følge af ny ferielov:
LKO 0227 Afholdt ferie i overgangsperioden
Løndelen kan fremover indrapporteres med en dato efter 1. september 2020.
I LG 11-2020 2. lønkørsel beregnes det foreløbige beløb, der skal indefryses – hidtil
har udmeldingen været, at den skal være i kraft pr. 1. september 2020,
men løndelen skal blot senest være i kraft 1. oktober for bagudlønnede og 1.
november for forudlønnede.
Når det endelige beløb beregnes i LG 01-2021 2. lønkørsel, skal løndelen senest
være i kraft hhv. 1. december og 1. januar 2021.
Der er hermed ikke tiltænkt en ændring af funktionaliteten eller af de allerede
foretagne indrapporteringer – blot en yderligere teknisk mulighed, der er
efterspurgt.
LKO 0227 Afholdt ferie i overgangsperioden
Til LG 11-2020 2. lønkørsel bliver der udskrevet et advis RB7287, såfremt der
feriegivende løn i overgangsperioden og LKO 0227 endnu ikke er indrapporteret.
Advis'et udskrives ikke for PKAT 026, 027, 091, 110, 111, 327, 401-499, 531, 549,
550, 554, 555, 560, 780, 782, 790, 791, 799 og heller ikke på PKAT 081, hvis LKO
5030 er i kraft på registret med sats 0, ingen beregning.
Teksten på advis RB7287 lyder:
"LKO 0227 er ikke indrapporteret - der er feriegivende løn i overgangsperioden"
LKO 5001 Feriegodtgørelse ved afgang
Lønmodtagere, der fratræder og som har holdt deres tilgodehavende ferie, skal ved
fratrædelsen have udbetalt den særlige feriegodtgørelse, der er optjent.
Vi har til brug for udbetalingen åbnet felt 5 for en ny sats 2, der alene udbetaler
den særlige feriegodtgørelse og samtidig nulstilles ferietotalerne.
Når sats 2 anvendes, skal øvrige felter på LKO 5001 være = 0,00
Ny betalingsmåde fra oktober 2020
Som beskrevet i Løninfo nr. 18 sker der en ændring af betalingsmåde fra og med
LG11 1. lønkørsel, for alle indbetalinger til FerieKonto, uanset om indbetalingen
vedrører den nye eller den gamle ferielov.
Det betyder, at institutionen fra og med LG11 1. lønkørsel selv skal anmode om
tilbagebetaling og selv har al kommunikation med FerieKonto, når der fx foretages
negative rettelser til allerede indberettede/indbetalte beløb.
Du kan få oplysninger om hvordan du kontakter FerieKonto via nedenstående link:
https://virk.dk/vejledninger/fk-feriekonto/fk-kontakt-feriekonto
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Beskæftigelsesgrad for timelønnede ansatte i Staten
Timelønnede aflønnes i SLS som LF 3, timeløn, og er indplaceret på relevant PKAT i
henhold til gældende overenskomst. I SLS har det hidtil været anbefalet, at
ansættelsesbrøken skulle være indrapporteret, som om pågældende var på fuld tid
– altså med delløntælleren svarende til dellønnævneren.
Det har længe været et ønske fra brugere af Statens HR at kunne anvende en
ansættelsesbrøk svarende til den reelle ansættelse – hvis lønmodtageren er ansat
til at udføre 15 arbejdstimer ugentligt skal ansættelsesbrøken indrapporteres som
15/37 og ikke som anbefalingen fra SLS lyder 1/1 eller 37/37.
En timelønnet skal have beregnet en timeløn svarende til 1/1924 af en årsløn inkl.
tillæg på fuld tid – hverken mere eller mindre.
Visse tillæg, som ydes som faste månedlige beløb uanset beskæftigelsesgrad, vil af
tekniske årsager indgå i timelønnen med mere end 1/1924 for timelønnede, der er
indplaceret med en beskæftigelsesgrad på deltid.
Vi har nu tilrettet SLS for timelønnede, således at man kan anvende den reelle
beskæftigelsesgrad – rettelsen har virkning fra løn, der ydes pr. 1. oktober 2020 og
senere.

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
HR-Løn lukkes kortvarigt for indrapportering torsdag den 15. oktober 2020, kl.
16.00-16.30.
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:
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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

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

