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Løninformation nr. 3 af 9. februar 
2021 

LG 03/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. februar 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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 

 

Procentreguleringen pr. 1. februar 2021 ............................................................ 2 

Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 2 
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Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 7 
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Procentreguleringen pr. 1. februar 2021 

Den endelige regulering af løn og tjenestemandspensioner pr. 1. februar 

2021 er nu fastsat 

 
Som følge af OK18-forliget mellem CFU og Finansministeriet ændres 

reguleringsprocenten for statsansattes lønninger pr. 1. februar 2021 til 10,2211 

(grundbeløb marts 2012), og samtidig ændres reguleringsprocenten for 

tjenestemandspensioner til 45,8279 (grundbeløb oktober 1997). 

Den endelige reguleringsprocent pr. 1. februar 2021 har fortsat virkning fra samme 

dato. Der vil ved næstkommende lønudbetaling ske efterregulering af lønninger og 

pensioner med tilbagevirkende kraft, så der tilpasses til den korrekte 

reguleringsprocent pr. 1 februar 2021. 

Du kan læse mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside: 

https://www.medst.dk/nyheder/endelig-procentregulering-og-loenoversigten-pr-1-

februar-2021/ 

Lønningerne i SLS-guiden er opdateret med den ny procentregulering pr. 1. februar 

2021 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Lønoversigt pr. 1. februar 2021 er 

ligeledes tilgængelig i SLS-guiden. 

Den nye reguleringsprocent pr. 1. februar 2021 vil fremgår af ”Løntjek” i HR-Løn og 

af ”Løntest” i SLS fra tirsdag den 9. februar 2021. 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0646 Arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Der beregnes fremover følgende bidrag: 

3,00 pct. til AM (efterløn) 

0,96 pct. til barsel inkl. erhvervssygdomsfonden 

1,00 pct. til ALS (arbejdsløshedsforsikring) 

 

 

LKO 3881 Personligt tillæg – pensionsgivende 

Vi har åbnet løndelene for PKAT 164, Undervisere på erhvervsakademier og 

professionshøjskoler, AC 

 

 

LKO 5540 Godtgørelse for delt tjeneste 

PKAT 620 og PKAT 201 og 211 KL 50, Lærere ved AVU, FVU, OBU 

https://www.medst.dk/nyheder/endelig-procentregulering-og-loenoversigten-pr-1-februar-2021/
https://www.medst.dk/nyheder/endelig-procentregulering-og-loenoversigten-pr-1-februar-2021/
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Pr. 1. januar 2021 er grundbeløb pr. time ændret til kr. 6,59 i henhold til aftalen 

om natpenge. 

Der er hidtil udbetalt kr. 41,48 pr. time i henhold til organisationsaftalen for 2011-

2013. Denne regel er bortfaldet pr. 1. august 2014. 

 

 

Felt 4 er åbnet for nedenstående løndele til indrapportering af særlige ydelser, der 

er fast påregnelige og som dermed skal indgå i beregningsgrundlaget for 

godtgørelsen. 

 

LKO 5003 Lønudbetaling restferie 

LKO 5004 Overførte feriedage - fortsat ansat 

LKO 5005 Overførte feriedage - fortsat ansat 

 

Variable ydelser, der skal indgå i beregning af årslønnen, skal være fast påregnelige 

og skal være omfattet af pkt. 3 i cirkulære om ”Beregning af løn under betalt 

fravær mv.” (Perst.nr. 063-11). 

 

 

Manglende udligning af negativ A-skat og AM-bidrag 

På grund af en teknisk fejl er der siden LG 11-2020 2. lønkørsel ikke sket udligning 

af A-skat og AM-bidrag, selvom beløbet har været negativt år til dato. 

Vi har nu rettet fejlen og der foretages nu igen udligning samt tilbageførsel til 2020 

af negativ A-indkomst og øvrige indkomsttyper, såfremt beløbene er negative. 

 

For at eventuelle rettelser af de negative beløb kan nå at blive foretaget inden 

udligning af skat og AM-bidrag sker til LG 03-2021 2. lønkørsel, har vi til denne 

lønkørsel udskrevet et nyt advis RK8105: 

A-skat/AM-bidrag er negativ og udgør kr. x.xxx,yy. Beløbet bliver trukket til 2. 

lønkørsel, hvis ikke der er A-skat/AM-bidrag at modregne i. 

 

Advis’et er udskrevet for alle, uanset om der i lønkørslen er foretaget beregning 

eller ej. Det betyder, at der for de lønmodtagere, der har beregnet løn i denne 

lønkørsel, er udskrevet såvel det nye advis RK8105 og advis RB7259 som normalt 

blev udskrevet før fejlen opstod.  

Det vil ikke være muligt at flytte den negative A-skat og AM-bidrag til 2020, men 

der er mulighed for at rette eventuelle fejl op inden udligningen foretages. 

 

 

 

Ændringer som følge af ny ferielov 

LKO 0802 Feriepenge Overført - afgivende institution 
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Fremover sker nulstillingen således: 

 

Hvis felt 3 = 0 nulstilles disse faste felter ved indrapportering: 

Ferietotal-1 DÅ 

Ferietotal-1 SÅ 

Ferietotal-1 FÅ 

Ferietotal-2 DÅ 

Ferietotal-2 SÅ 

Ferietotal-2 FÅ 

FF 700, FETOT1 DÅ, ny ferielov 

FF_701, FETOT2 DÅ, ny ferielov 

FF 702, FETOT1 SÅ, ny ferielov 

FF 703, FETOT2 SÅ, ny ferielov 

Merarb.beløb SÅ 

Merarb. DÅ 

Fer.g. løn v/org.arb. DÅ 

Fer.g. løn v/org.arb. SÅ 

 

Hvis Felt 3 = 2 nulstilles disse faste felter ved indrapportering: 

Ferietotal-1 DÅ 

Ferietotal-1 SÅ 

Ferietotal-1 FÅ 

Ferietotal-2 DÅ 

Ferietotal-2 SÅ 

Ferietotal-2 FÅ 

FF 700, FETOT1 DÅ, ny ferielov 

FF_701, FETOT2 DÅ, ny ferielov 

FF 702, FETOT1 SÅ, ny ferielov 

FF 703, FETOT2 SÅ, ny ferielov 

Merarb.beløb SÅ 

Merarb. DÅ 

Fer.g. løn v/org.arb. DÅ 

Fer.g. løn v/org.arb. SÅ 

Feriedage DÅ, løn under ferie 

Feriedage SÅ, løn under ferie 

Feriedage FÅ, løn under ferie 

FF 704, Feriedage DÅ, ny ferielov 

FF 705, Feriedage SÅ, ny ferielov 

FF 710, løbende særlig feriegodtgørelse 

FF 711, udbetalt særlig feriegodtgørelse 

Udbetalt særlig feriegodtgørelse DÅ 

Udbetalt særlig feriegodtgørelse SÅ 

Eget ordinært pensionsbidrag DÅ 
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Eget ordinært pensionsbidrag SÅ 

FF 292, pensionsbidrag udbetalt som løn DÅ 

FF 293, pensionsbidrag udbetalt som løn SÅ 

 

Hvis felt 3 = 1 nulstilles disse felter ved indrapportering: 

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 

 

 

Adgang til lønsedler via e-Boks udgår 

Medio marts kan du ikke længere opnå adgang til lønsedler i e-Boks via HR-Løn. Du 

kan fortsat få adgang til alle lønsedler i Lønarkiv https://loenarkiv.modst.dk/. Der 

findes allerede et link til Lønarkiv i HR-Løn under ”Dokumenter”. Din brugerkode til 

HR-Løn kan også anvendes til Lønarkiv. 

 

Der er to grunde til, at du fremover ikke kan hente lønsedler fra HR-Løn i e-Boks. 

For det første er det en del af forberedelsen til ”Næste generations digital post”, der 

gennemføres senere på året. For det andet er der i Lønarkivet flere søgemuligheder 

i forhold til at tilgå lønsedler i enten tidsintervaller eller gruppevis. Læs mere herom 

i Nyhedsbrevet under ”Tips og Tricks”. 

Du kan som lønmodtager fortsat hente lønsedler i e-Boks, som du plejer. 

 

 

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 

 

 

 

https://loenarkiv.modst.dk/
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/
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LKO 5001 Feriegodtgørelse ved fratrædelse 

Ved negativ beregning af feriepengene har vi hidtil udskrevet advis RB7267: 

 

Negativ feriegodtgørelse på LKO 5001 i denne måned, kr. x.xxx,yy er indberettet til 

eIndkomst. 

 

Da beløbet er bruttobeløbet på LKO 5001 har vi ændret teksten til: 

Negativ feriegodtgørelse på LKO 5001 i denne måned, kr. x.xxx,yy er indberettet til 

eIndkomst som AM-indkomst. 

 

Vi udskriver fremover endvidere et nyt advis RB7284, der indeholder nettobeløbet: 

Negativ feriegodtgørelse på LKO 9530 i denne måned, kr. xxx,yy er indberettet til 

eIndkomst som nettoferiepenge. 

 

Ændring af kriterier for udskrivning af Advis RB7951, ”Medarbejder er 

fratrådt pr. ”DATO” - der er ikke afregnet feriegodtgørelse” 

 

Fremover udskrives advis RB7951 i disse situationer: 

Hele året, hvis der er beløb i felterne 700 og 701 og LKO 5001 ikke er 

indrapporteret. 

I LG 10-12 samt efterfølgende LG 01, hvis der er beløb i felterne 702 og 703 og 

LKO 5001 ikke er indrapporteret (hvis LKO 5001 er i kraft må man gå ud fra, at 

ferie vedr. SÅ er holdt). 

I LG 01-12, hvis der er beløb i felterne 706, 707, 716 og 717 og LKO 0227 eller 

5002 ikke er indrapporteret. 

PKAT 401-499 i LG 01-03, hvis der er beløb i FETOT1_SÅ eller FETOT2_SÅ og LKO 

5000 ikke er i kraft. 

PKAT 401-499 i LG 04-12, hvis der er beløb i FETOT1_DÅ eller FETOT2_DÅ og LKO 

5000 ikke er i kraft. 

 

 

 

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:  

Advis 
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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 

https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/tilmeld-faglige-nyhedsbreve/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/

