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Løninformation nr. 20 af 23. oktober
2020
LG 11/20, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 30. 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 til eksisterende PKAT.......................................................................2
Ændringer i forhold til ny ferielov .....................................................................2
Automatisk dannelse af afgangsårsag 99...........................................................5
Ny intern kontoplan pr. 1/1.2021 .....................................................................5
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................5
Advis ............................................................................................................6
Hurtige genveje - Statens Lønløsning................................................................6

Side 2 af 7

Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
LKO 2161 Særligt tillæg, pensionsgivende
Tillægget i organisationsaftalens §5 stk. 2 blev ved en fejl ikke forhøjet for PKAT
066, Lærere ved de maritime uddannelser, KL 52 i lønkørslen oktober 2019 - vi har
til denne lønkørsel forhøjet tillægget til henholdsvis kr. 26.450,00 og kr. 33.050,00
(niveau 31/3-2012) pr. 1. oktober 2018 – der er foretaget efterregulering.
LKO 3100 Hundeførertillæg
LKO 3246 Hundetillæg
Tillæggene er pr. 1. oktober 2020 forhøjet med forbrugerprisindekset i juli måned,
104,00 – der er foretaget efterregulering.

Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT:
PKAT 177 Ansat (amts)kommunal
Ny kommunal procentregulering:
Pr. 1/10-2020: 42,8511%
Lønningerne er tilrettet.

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
LKO 0228 Feriegivende løn under orlov
Vi har åbnet løndelene for:
PKAT 303 KL 16
PKAT 138 KL 51
PKAT 202 KL 65 TR 12
PKAT 249 KL 52
PKAT 138 KL 51
PKAT 202 KL 65 TR 12
PKAT 249 KL 52
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Feriegivende løn vedrørende overgangsperioden for færøskattepligtige, ny
ferielov.
Vi har tilrettet registrene til overgangsperioden vedrørende lønmodtagere, der er
omfattet af færøskat.
Den feriegivende løn er for perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020
opsummeret til fast felt 706, FETOT-1, overgangsperiode 2020 og Fast felt 707,
FETOT-2, overgangsperiode 2020.
For perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 er den opsummeret til fast
felt 716, FETOT-1, overgangsperiode 2019 og fast felt 717, FETOT-2,
overgangsperiode 2019.
Beløb vedrørende merarbejdsbetaling, pensionsbidrag udbetalt som løn samt eget
pensionsbidrag er ligeledes opsummeret til relevante felter.
Beløbene er samtidig fratrukket i henholdsvis FETOT1_DÅ, FETOT2 DÅ, FETOT1 SÅ
og FETOT2 SÅ.

Foreløbig opgørelse af beløb og dage, der skal indberettes til
Lønmodtagernes Feriemidler
Til denne lønkørsel har vi beregnet 12,5% feriegodtgørelse på baggrund af den
feriegivende løn i overgangsperioden. Vi har kun beregnet for de lønmodtagere, der
har LKO 0227 i kraft på registret – såfremt den endnu ikke er indberettet,
har vi som hjælp til den yderligere sagsbehandling udskrevet et advis:
Advis RB7287 ” LKO 0227 er ikke indrapporteret - der er feriegivende løn i
overgangsperioden”.
Vi har endvidere udskrevet advis, såfremt LKO 0228 er indrapporteret, således at I
kan trække en liste ud over de lønmodtagere under orlov, I allerede har
sagsbehandlet:
Advis RB7286 ” LKO 0228 Ferieg. løn under orlov er indrapporteret - beløbet kr.
xx.xxx,xx indgår i beregningen af beløb til fonden.
Endelig er der udskrevet et advis, såfremt beløbet er negativt:
Advis RB7285 ” Beløb til fonden er negativt og udgør kr. x.xxx,xx. Beløbet beregnes
ikke og kan evt. rettes på LKO 5026”.
I bør undersøge, hvorfor beløbet ikke er beregnet som forventet – der er nogle
ulogiske indrapporteringer på LKO 0227, hvor afholdt ferie overstiger tjenestetiden i
overgangsperioden.
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Vi har endnu ikke oprettet LKO 5026 – indrapporteringen på LKO 0227 kan fortsat
rettes inden den endelige indberetning foretages. Såfremt der fra vores side er sket
en fejl, kan I rette henvendelse via serviceportalen.
Der er ikke dannet lønbåndsoplysninger til denne lønkørsel – først i l lønkørslen i
december vil beløb og dage blive udmeldt på lønsedlen. Beløb og dage kan ses
både under Ferieoplysninger 3 og under Ferieoplysninger 4.
Vi har produceret et nyt uddata 827 med diverse oplysninger om den enkelte
lønmodtager, herunder beløb og dage til indefrysning i fonden samt perioder med
orlov med delvis løn. Uddata 827 vil være tilgængeligt fra mandag den 26. oktober
2020.
Vi har tidligere udsendt en vejledning, som du kan genlæse ved at følge dette link
https://oes.dk/media/37609/den-ny-ferielov-i-sls-opgoerelse-af-beloeb-og-dage-iovergangsperioden.pdf

Afgangsårsag 20: Flyttet til udlandet
I forbindelse med kontant udbetaling af ferie efter ny ferielov har vi oprettet ny
afgangsårsag 20 Flyttet til udlandet.
Ferieloven åbner mulighed for, at arbejdsgivere kan udbetale feriegodtgørelse
kontant i følgende situationer:
- Lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige
årsager
- Lønmodtageren dør og feriegodtgørelsen skal udbetales til boet
- Lønmodtageren flytter til udlandet og framelder sig i CPR
Vi ændrer således valideringen på LKO 5001: Feriegodtgørelse - indeværende år ny ferielov, således at der kun kan udbetales kontant ved følgende afgangsårsager:
Afgangsårsag 1, alder
Afgangsårsag 4, dødsfald
Afgangsårsag 20, Flyttet til udlandet
Afgangsårsag 20 danner automatisk AKKO 14.
Valideringen ændres for indrapporteringer, der foretages til lønkørslen ultimo
november, LG 12-2020 2. lønkørsel.
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Automatisk dannelse af afgangsårsag 99
I LG 12, 1. lønkørsel vil vi danne AKKO 14/afgangsårsag 99 automatisk pr. 1/12021, hvis følgende betingelser er opfyldt:


Lønmodtager står uden AKKO



PKAT er 78, 80-83, 91, 105-107, 503, 505, 507, 693-697 eller LF = 3 (timeløn)



Hvis oprettelsen er sket før 1/12 sidste år



Faste felter indeværende år er blanke

Hvis lønmodtageren i LG 06 fortsat står med afgangsårsag 99 og opfylder
ovennævnte slettebetingelser, så slettes registret.
Der er VIGTIGT, at du selv sletter/ændrer den opsatte afgangsårsag pr. 1/1-2021,
hvis du ikke ønsker at registret skal slettes.

Ny intern kontoplan pr. 1/1.2021
Skal I have ny intern kontoplan fra det nye finansår, kan vi tilbyde at opsætte
denne maskinelt.
Vi skal have følgende oplysninger i et regneark:
Nuværende kontostreng samt ny kontostreng (delregnskab, segmenter og evt.
adm.tj.st.)
Eller lønnumre med oplysning om ny kontostreng
Vi skal have ovenstående oplysninger senest medio november 2020.
Når vi får henvendelsen, vil vi danne en transaktion pr. 1. januar, med den nye
kontostreng.
Efter supplementsperioden (LG 03/21, 1. lønkørsel) vil vi tilrette
konteringsoplysningerne tilbage i tiden, til de oplysninger der er registreret pr. 1.
januar i indeværende år. Dette gør vi for at sikre, at fremtidige efterreguleringer
vedr. gammelt år vil blive konteret iht. den nye kontostreng.

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.
Der er ikke planlagt lukning af systemerne.
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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

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?
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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

