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Løninformation nr. 4 af 19. februar 
2021 
LG 03/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 26. 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.  
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Ny procentregulering pr. 1. februar 2021 

Den nye procentregulering pr. 1. februar 2021, som er på 10,2211 pct. er indlagt i 
SLS med efterregulerende virkning for forudlønnede. 
 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0630 AUB-bidrag 
Ny værdi pr. 1. januar 2021 på kr. 2.746,92 pr. år svarende til kr. 228,91 pr. 
måned for en fuldtidsansat. Der er foretaget efterregulering. 
 
 
LKO 2105 Statspension 
Den ny procentregulering pr. 1. februar 2021, som er på 45,8279 pct. er indlagt i 
SLS med efterregulerende virkning. 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

Udbetaling af 0,5 % særlig feriegodtgørelse af lønnen i overgangsperioden 
 
I løninformation nr. 24 af 21. december orienterede vi om udbetaling af 0,5 % 
særlig feriegodtgørelse af lønnen i overgangsperioden, hvor de medarbejdere, der 
er fratrådt pr. 1. september 2020 eller senere, fik beløbet for 2020 udbetalt i 
lønkørslen i december og fremover udbetales godtgørelsen ved fratrædelse inden 1. 
maj 2021. 
 
Vi har nu fundet en løsning på, hvordan de medarbejdere, der er fratrådt i 
overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020, får beregnet og udbetalt 
den tilgodehavende særlige feriegodtgørelse. 
Når vi i løngeneration 05-2021 2. lønkørsel skal udbetale 0,5 % særlig 
feriegodtgørelse for 2020, danner vi for fratrådte en ny LKO 5038, Udbetaling af 
0,5 % for alle, der har LKO 5002, feriegodtgørelse i overgangsperioden i kraft.  
 
For de, der er fratrådt inden den ordinære udbetaling af 0,5 % pr. 1. maj 2019, vil 
der blive udbetalt 0,5 % for både 2019 og 2020 og for øvrige vil der blive udbetalt 
for 2020 som for lønmodtagere, der fortsat er ansat. 
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LKO 5001 Feriegodtgørelse - indeværende år - ny ferielov 
Optjente feriedage, der er indrapporteret i felt 4 er hidtil blev nulstillet og har 
dermed ikke kunnet anvendes ved eventuelle efterreguleringer. 
Fremover opsættes dagene fra felt 3 og felt 4 i 2 nye faste felter (FF 725, 
tilgodehavende feriedage og FF 726, optjente feriedage) under grupperingen 
Arbejds-/tjenestetid 2. 
Felterne opsættes første gang ved indrapporteringer af LKO 5001 til denne 
lønkørsel og anvendes således i fremtidige lønkørsler ved efterfølgende 
reguleringer. 
 
 
 

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.  
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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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 

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/
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