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Løninformation nr. 23 af 9. december
2020
LG 01/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. december 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
Oprettelse af nye løndele................................................................................. 3
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Ændringer til eksisterende løndele
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele:
LKO 2390 Værdi af fri kost og logi
Ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 41.210,00
LKO 2455 Åremålstillæg, pensionsgivende
Vi har åbnet løndelen for PKAT 193, socialrådgivere.
LKO 2682, Sygedagpenge, timer
Ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 4.460,00 pr. uge.
LKO 2689, Sygedagpenge, feriegivende, Beløb
Ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 120,54 pr. dag.
LKO 2690, Sygedagpenge, ikke- feriegivende, Beløb
Ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 120,54 pr. dag.
LKO 2721, 1. - 2. ledighedsdag
LKO 2722, 1. - 2. ledighedsdag
Ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 892,00 pr. dag
LKO 3883 Personligt tillæg, pensionsgivende
Vi har åbnet løndelen for PKAT 062, Lærere AMU m.v.
LKO 4251, Hjemflytningstillæg
LKO 4351, Hjemflytningstillæg
Nye værdier pr. 1. januar 2021, der udgør henholdsvis kr. 81.540,00, 108.930,00
og 136.260,00.
LKO 5002 Feriegodtgørelse overgangsperiode
Vi har stoppet udmelding af LKO 202, der bevirkede dannelse af en tom lønseddel
for de lønmodtagere, der har LKO 0228 i kraft.
LKO 5790, Stipendie
Ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 6.321,00 pr. stipendierate.
LKO 6942, Tinggave/naturalie
Nyt bundfradrag pr. 1. januar 2021, kr. 29.300,00 på årsbasis.
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Oprettelse af nye løndele
Oprettelse af nye løndele:
Til denne lønkørsel har vi oprettet en ny løndel:
LKO 5026 Rettelse af beløb til Lønmodtagernes Feriemidler (LFM)
Løndelen anvendes undtagelsesvist til rettelse af beløb og feriedage, der er
indberettet i december 2020 eller senere til Lønmodtagernes Feriemidler.
Beløbet opsummeres til FF 719 og dagene til FF 718 under ferieoplysninger 3 indgår IKKE i de automatisk beregnede beløb og dage i FF 708 og 709 under
Ferieoplysninger 4.

Ændringer til eksisterende PKAT
Til denne lønkørsel har vi ændret følgende PKAT:
PKAT 137 Pædagoger m.fl. i Kriminalforsorgen
Cirkulære af 2. december 2020 om organisationsaftale for Pædagoger m.fl. i
Kriminalforsorgen mellem Skatteministeriet og CO10 med virkning fra 1. april 2019.
Det er aftalt, at kvalifikationstillæg til pædagoger m.fl. med seminarieuddannelse
eller lign. forhøjes fra kr. 11.800,00 til kr. 14.600,00 (niveau 31/3-2012).
Da tillægget ydes på LKO 2211, kvalifikationstillæg, skal institutionen selv foretage
ændringen.
PKAT 151 Fængselslærere m.fl.
Cirkulære af 20. november 2020 om organisationsaftale mellem Skatteministeriet,
og CO10 for fængselslærere m.fl. med virkning fra 01. april 2018 (Medst. nr. 04620).
Basislønnen for trin 05 forhøjes pr. 1/10-2018 fra kr. 331.466,00 til kr. 334.000,00.
Der er foretaget efterregulering.
PKAT 445, Ingeniør i Grønland
PKAT 449 Magistre i Grønland
Cirkulære om overenskomst af 2. december 2020 mellem Skatteministeriet, Dansk
Magisterforening, Ingeniørforeningen, IDA og Den danske Landinspektørforening
med virkning fra 1. april 2019 (Medst.nr. 048-20).
Der er aftalt forhøjelse af basislønnen pr. 01. april 2019, 01. april 2020, 01. april
2021 og 01. april 2022.
Der er foretaget efterregulering.
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Oprettelse af nye PKAT
Til denne lønkørsel har vi oprettet en ny PKAT:
PKAT 584, Kontorpersonale
Overenskomst, aftale om løn- og ansættelsesvilkår for kontor personale mellem
Aftaleenheden for frie grundskoler og private gymnasier, medlemmer af Danmarks
Private Skoler - grundskoler og gymnasier eller Dansk Friskoleforening og HK/Privat
med virkning fra 1. april 2019.
Vi har oprettet en ny PKAT 584, Kontorpersonale med følgende klasser:
KL 01 Kontormedarbejdere
KL 02 Kontorassistenter
KL 03 Kontorfuldmægtige
KL 04 Forretningsførere

Ændringer i forhold til ny ferielov
Til denne lønkørsel er der følgende information som følge af ny ferielov:
Indberetning af feriepenge, der skal indefryses i Lønmodtagernes
Feriemidler
Til den kommende lønkørsel foretages der automatisk beregning af 12,5%
feriegodtgørelse, der indberettes til eIndkomst umiddelbart efter lønkørslen.
Beløbet dannes under LKO 5025 og LKO 9525, der begge konteres på artskonto
18.15, Indefrossen ferie, så saldoen vil være 0. I foråret 2021 vil der komme
yderligere information om fremgangsmåden for kontering og betaling.
Vi har fået oplyst af ATP, at processen ved indberetning af feriemidler for ansatte,
der ikke har noget CPR-nummer på Færøerne er, at arbejdsgiveren skal indberette
feriemidlerne via blanket, og lønmodtagerne tildeles et administrativt dansk CPRnummer, hvis de ikke har et. Det er ikke reguleret i loven, men de omfattes af § 2,
stk. 3, i den gældende bekendtgørelse om forvaltning og administration af
tilgodehavende feriemidler.
Der er udarbejdet en blanket til brug for den manuelle indberetning, der kan hentes
på dette link:
https://oes.dk/media/37973/excel-fil-til-indberetning-for-personer-uden-cpr-nr.xlsx
Excelarket kan uploades til Lønmodtagernes Feriemidler via dette link:
https://virk.dk/vejledninger/lfm-lonmodtagernes-feriemidler/lfm-kontaktlonmodtagernes-feriemidler
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Der gøres opmærksom på, at der ved indberetning af personer uden dansk CPRnummer skal vedlægges en kopi af pas til brug for oprettelse af det administrative
CPR-nummer.
Vi har til denne lønkørsel udskrevet et advis for lønmodtagere med LKO 0227 i
kraft, der ikke har et CPR-nummer:
Advis RK8104, Indefrysning af feriepenge skal foretages af institutionen via
blanketløsning, da lønmodtageren har fiktivt CPR-nummer.
Udbetaling af 0,5% særlig feriegodtgørelse for lønmodtagere, der
fratræder inden den ordinære udbetaling.
Vi har fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fået svar på spørgsmålet om
udbetaling af de 0,5% til lønmodtagere, der ikke er ansat på tidspunktet for den
ordinære udbetaling.
Fratræder en medarbejder før udbetaling af 0,5 % særlig feriegodtgørelse, er
medarbejderen fortsat berettiget til godtgørelsen.
Det betyder, at vi lige nu arbejder på en løsning der kan håndtere udbetalingen.
For så vidt angår de lønmodtagere, der er fratrådt pr. 1. september 2020 og senere
er felterne vedrørende feriegivende løn i overgangsperioden endnu ikke nulstillet,
og vi forventer at beregne og udbetale de 0,5 % af den feriegivende løn i perioden
1. januar 2020 til 31. august 2020 til den kommende lønkørsel, såfremt LKO 5001,
feriegodtgørelse ved fratrædelse – ny ferielov er i kraft.
Situationen for de, som er fratrådt i overgangsperioden er derimod anderledes, idet
den feriegivende løn er nulstillet i forbindelse med beregning af LKO 5002,
Feriegodtgørelse i overgangsperioden.
Vi forventer at finde en løsning herpå så snart som muligt og et optimistisk bud på
en anvendelig løsning vil være, at den meldes klar først i det nye år, hvor vi
udsender nærmere information.
Oprettelse af nye faste felter til brug for beregning af godtgørelse for
særlige feriedage.
Til brug for korrekt beregning af godtgørelsen på LKO 5017 og 5027 har vi oprettet
4 nye faste felter, der tages i brug fra årsskiftet – de er placeret under
Ferieoplysninger 3:
Fast felt 730, Grundlag for særlige feriedage, FETOT1, 2020
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Fast felt 731, Grundlag for særlige feriedage, FETOT2, 2020
Fast felt 732, Grundlag for særlige feriedage, FETOT1, 2021
Fast felt 733, Grundlag for særlige feriedage, FETOT2, 2021
I årsjusteringen kopieres den feriegivende løn vedr. perioden 1. september 2020 til
31. december 2020 til de nye felter vedrørende 2020, mens der påbegyndes en
opsummering af feriegivende løn pr. 1. januar 2021 til de ny felter vedr. 2021.

Indberetning af ferieløndele i LG 01/21, 2. lønkørsel - årsskiftet
2020/2021
Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for perioden 1. januar 2019
til 31. august 2019:
LKO 5010 skal anvendes ved fratrædelse indtil 31. december 2020
LKO 5020 skal anvendes ved fratrædelse pr. 1. januar 2021 og senere
Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for overgangsperioden:
LKO 5002 skal anvendes ved fratrædelse indtil 1. september 2020 – ved senere
fratrædelse skal
LKO 0227 være indrapporteret i Lønkørslen i december.
Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for perioden 1. september
2020 og frem:
LKO 5001 skal anvendes
Afregning af godtgørelse for særlige feriedage:
Indrapporteres løndelene med en dato i 2020 eller tidligere, beregner
•
LKO 5017 af den feriegivende løn for 2020
•
LKO 5027 af den feriegivende løn for 2019
•
LKO 5037 af den feriegivende løn for 2018

Indrapporteres løndelene med en dato i 2021, beregner
•
LKO 5017 af den feriegivende løn for 2021
•
LKO 5027 af den feriegivende løn for 2020
•
LKO 5037 af den feriegivende løn for 2019

Fra LG
•
•
•

02-2021 beregnes der uanset dato:
LKO 5017 af den feriegivende løn for 2021
LKO 5027 af den feriegivende løn for 2020
LKO 5037 af den feriegivende løn for 2019
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For PKAT 401-499, Ansatte i Grønland er de gamle regler fortsat:
•

Løndel 5000 = optjeningsåret 2020

•

Løndel 5010 = optjeningsåret 2019

•

Løndel 5020 = optjeningsåret 2018

BEMÆRK: Løndel 5000/5017 kan kun indrapporteres for LF 1 med en
ikrafttrædelsesdato 01.01.2021 eller senere og vedrører således optjeningsåret
2021 – for bagudlønnede skal datoen være før 01.01.2021 og vedrører dermed
optjeningsåret 2020.
Løndel 5020 og løndel 5037 samt løndel 8901 og 8903 vedr. forrige år er lukket for
indrapportering til LG 01/xx.

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

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).
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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

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

