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Løninformation nr. 24 af 21.
december 2020
LG 01/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 30. 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................................................................................. 2
Oprettelse af nye PKAT ................................................................................... 2
Ændringer som følge af ny ferielov ................................................................... 3
Posteringer omkring årsskiftet ......................................................................... 4
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4
Advis ............................................................................................................ 5
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5
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Ændringer til eksisterende løndele
LKO 2455 Åremålstillæg, pensionsgivende
Løndelen er åbnet for PKAT 251, sygeplejersker.
LKO 8860 Bidrag til Min A-kasse
Nye månedlige beløb for 2021.
For forudlønnede er forhøjelsen gældende pr. 1/1-2021
For bagudlønnede er den gældende pr. 1/12-2020

Oprettelse af nye løndele
LKO 4468 Pædagogikumvejledning
Ny løbende løndel - årligt grundbeløb skal indrapporteres i felt 1 - åben for alle
PKAT.

Oprettelse af nye PKAT
PKAT 164 Undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, AC
Cirkulære af 15. december 2020 om organisationsaftale for Undervisere på
professionshøjskoler og erhvervsakademier med grunduddannelse som
ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder eller bygningskonstruktør mellem
Skatteministeriet, og Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter,
Jordemoderforeningen og Konstruktørforeningen med virkning fra 1. januar 2020
(Medst.nr. 049-20).
Aftalen er indgået, da Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter,
Jordemoderforeningen og Konstruktørforeningen har meldt sig ind i Akademikerne.
Vi har pr. 1. januar 2020 oprettet følgende nye klasser på PKAT 164:
KL 51 Underviser, ergoterapeut
KL 52 Underviser, fysioterapeut
KL 53 Underviser, jordemoder
KL 54 Underviser, bygningskonstruktør
KL 55 Kandidat, ergoterapeut
KL 56 Kandidat, fysioterapeut
KL 57 Kandidat, jordemoder
KL 58 Kandidat, bygningskonstruktør
KL 59 Docent, ergoterapeut
KL 60 Docent, fysioterapeut
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KL 61 Docent, jordemoder
KL 62 Docent, bygningskonstruktør
Følgende løndele er åbnet for PKAT 164:
LKO 2084 Udligningstillæg, pensionsgivende
LKO 2161 Særligt tillæg, pensionsgivende
LKO 3172 Tillæg for varetagelse af særlig funktion, pensionsgivende
LKO 3950 Tillæg til gruppeliv
LKO 4264 Adjunkt-/lektor-/lærertillæg, pensionsgivende
LKO 6992 Merarbejdstimer inkl. 50%
Institutionerne skal selv foretage indplaceringen:
Lønmodtagere, der er omfattet af denne aftale er i dag indplaceret på PKAT 173 aftalen er gældende pr. 1. januar 2020, men det er aftalt med Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen, at de først pr. 1. januar 2021 indplaceres på denne PKAT.
Tjenestemænd og tjenestemandslignende, der er indplaceret på PKAT 206, 211 og
260 kan fortsætte uændret - dog skal den klassificerede stillingskode ændres fra
CO10/LC til AC.

Ændringer som følge af ny ferielov
LKO 5001 Feriegodtgørelse - indeværende år - ny ferielov
Fremover udskrives advis RB7267, når det beregnede beløb er negativt:
Negativ feriegodtgørelse på LKO 5001 i denne måned, kr. xxx,yy er indberettet til
eIndkomst.
Beregning af feriepenge, der skal indefryses i Lønmodtagernes Feriemidler
Vi har til denne lønkørsel foretaget beregning af 12,5% feriegodtgørelse, der
indberettes til eIndkomst umiddelbart efter lønkørslen. Beløbet er dannet under
LKO 5025 og LKO 9525, der begge konteres på artskonto 18.15, Indefrossen ferie.
I foråret 2021 vil der komme yderligere information om fremgangsmåden for
kontering og betaling.
Udbetaling af særlig feriegodtgørelse af lønnen i overgangsperioden
Som oplyst i Løninformation nr. 23 af 9. december har vi 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.
For så vidt angår de lønmodtagere, der er fratrådt pr. 1. september 2020 og hvor
LKO 5001, Feriegodtgørelse - indeværende år - ny ferielov er i kraft har vi til denne
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lønkørsel udbetalt de 0,5 % af den feriegivende løn i perioden 1. januar 2020 til 31.
august 2020.
Vi forventer at finde en løsning på udbetaling af den særlige feriegodtgørelse for
ansatte, der er fratrådt før 1. september 2020 hurtigst muligt.

Posteringer omkring årsskiftet
I Statens Lønløsning er der mulighed for at lægge en spærre ind så alle posteringer
vedrørende gammelt finansår automatisk bogføres i nyt finansår uanset den
anvendte indrapporteringsdato.
Den spærre kan lægges ind så den gælder fra og med 1. lønkørsel i januar eller fra
og med 2. kørsel i januar.
Hvis man i januar 2021 fx indrapportere et engangsvederlag på løndel 3443 med
datoen 1. december 2020 vil denne uanset datoen blive bogført i periode 1, 2021
og ikke i periode 13, 2020, som den ville uden spærringen.
Opsætning skal bestilles via Statens Administrations serviceportal og den vil blive
liggende indtil institutionen sender en afbestilling.

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

Side 5 af 5

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?
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

