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Løninformation nr. 2 af 22. januar 
2021 
LG 02/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 29. januar 2021.  
 
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.  
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Procentreguleringen pr. 1. februar 2021 

I løninformation nr. 1 af 11. januar 2021 informerede vi om den aftalte 
procentregulering pr. 1. februar.  
 
Danmarks Statistik har imidlertid gjort opmærksom på fejl i deres opgørelse af den 
statslige lønudvikling pr. 3. kvartal 2020. Fejlen forventes at have betydning for 
den aftalte udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 og dermed 
også for den udmeldte reguleringsprocent.  
  
Det er derfor aftalt mellem de statslige overenskomstparter 
(Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), 
at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 standses, indtil der er enighed om den 
korrekte reguleringsprocent.  
 
Det indebærer, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 foreløbigt sættes til 0, det vil 
sige, at reguleringsprocenten pr. 1. februar 2021 vil svare til reguleringsprocenten 
pr. 1. april 2020, indtil den korrekte reguleringsprocent er kendt.  
 
Vi forventer, at kende den korrekte reguleringsprocent primo februar, hvorefter der 
foretages en ændring af procentreguleringen til lønkørslen i februar måned med 
tilbagevirkende kraft pr. 1. februar 2021.  
 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0235 Nulstil ferietotaler 
Fra LG 03-2021 1. lønkørsel nulstilles følgende felter: 
FF 710, løbende særlig feriegodtgørelse 
FF 711, udbetalt særlig feriegodtgørelse 
FF 730, grundlag 1 for særlige feriedage 2020 
FF 731, grundlag 2 for særlige feriedage 2020 
FF 732, grundlag 1 for særlige feriedage 2021 
FF 733, grundlag 2 for særlige feriedage 2021 
 
 
LKO 0805 Barselsfonden Nye satser og værdier/ændringer til løndele 
Pr. 1. januar 2021 udgør refusionen pr. time kr. 242,00 for LR 35 og derover og kr. 
77,00 for øvrige - der er foretaget efterregulering for januar for forudlønnede. 
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LKO 2253 Stillingstillæg - pensionsgivende 
LKO 2413 Personligt tillæg - pensionsgivende 
LKO 2874 Særligt tillæg  
Løndelene er åbnet for PKAT 093. 
 
 
LKO 2861 Topcheftillæg, centralt 
Vi har oprettet en ny sats 6, der beregner kr. 193.100,00. 
 
 
LKO 3950 Tillæg til gruppeliv 
Sats 8, der anvendes af Frie Grundskoler, har fået ny værdi pr. 1. januar 2021, kr. 
181,25 pr. måned. 
 
 
LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse 
LKO 5031 Feriegodtgørelse af merarbejde 
For PKAT 401 – 499, Ansatte i Grønland, er der udbetalt særlig feriegodtgørelse. 
 
 
 

Ændringer af eksisterende PKAT 

PKAT 254 Præster 
PKAT 654 Særpræster 
Cirkulære af 14. januar 2021 om aftale om aflønning af tjenestemandsansatte 
præster i folkekirken (Medst.nr. 001-21). 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

I december har vi haft nogle udfordringer med overførslen af ferieoplysninger til 
eIndkomst efter overgangen til den Ny Ferielov, hvor ferieoplysninger nu afleveres 
to gange om måneden. Vi arbejder hårdt på at få disse udfordringer løst og er ved 
at være i mål. Da de fleste rettelser foregår automatisk og løbende opfordre vi til, 
at I ikke selv foretager manuelle rettelser i eIndkomst, da dette kan give nye 
udfordringer når vi efterfølgende kommer med en rettelse. 
 
På grund af mange henvendelser i Serviceportalen omkring beregningen af de 
12,5%, der overføres til Lønmodtagernes Feriemidler fra 
Overgangsperioden/indefrysningsperioden, har vi valgt at lave en kort vejledning 
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omkring beregningsgrundlaget og hvor I finder de relevante totaler i lønsystemet 
(SLS). Du finder vejledningen her. 
 
 

Udenlandske betalinger 

Betalingsdatoen for de udenlandske betalinger er rettet, således at den svarer til 
dispositionsdatoen for lønudbetalingerne. 
 
 
 

Indrapportering af godtgørelse for særlige feriedage 

Som vi skrev i Løninformation nr. 1 vil der fremover blive foretaget følgende 
valideringer og automatiske opsætninger i forbindelse med indrapporteringen: 
 
LKO 5017 Godtgørelse for særlige feriedage indeværende optjeningsår 
Indrapportering kan i LG 02-12 kun foretages med en dato i indeværende år og kan 
fremover kun indrapporteres i forbindelse med fratrædelse og kun dagen før AKKO-
datoen. 
Felt 5 sættes automatisk = 1, ikke feriegivende. 
 
LKO 5027 Godtgørelse for særlige feriedage sidste optjeningsår. 
Løndelen kan fremover kun indrapporteres i forbindelse med fratrædelse og kun 
dagen før AKKO-datoen. 
Felt 5 sættes automatisk = 1, ikke feriegivende. 
 
LKO 5037 Godtgørelse for særlige feriedage forrige optjeningsår 
Løndele kan i LG 01-20XX 2. lønkørsel kun indrapporteres med en dato i nyt år og 
fremover kan løndelen kun indrapporteres med en ikrafttrædelsesdato i perioden 1. 
januar til 30. april, hvorefter ikke afholdte dage overføres til det følgende år og LKO  
5027 skal anvendes i stedet ved en eventuel udbetaling. 
 
 
 

Tilføjelse til SLS-guiden 

LKO 4264 Adjunkt-/lektor-/lærertillæg, pensionsgivende 
PKAT 164 er tilføjet i SLS-guiden. 
 
 
 

https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.  

 
Du kan holde dig løbende orienteret om udetid i Statens Lønløsning: SLS, HR-Løn, 
Lønarkiv, BSL, SLS-Webservice og SP: 
 

 Gå til Driftstatus 
 

Gør brug af disse nyttige links, for at holde dig løbende orienteret om systemerne i 
Statens Lønløsning: 
 

 Gå til Opdateringer og nyheder i SLS, HR-Løn og BSL 
 

 Gå til Kørselsplan Løn 2021 
 
 
 

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? 

https://oes.dk/systemer/driftstatus/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2021/
https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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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 

https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/
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