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Løninformation nr. 6 af 24. marts 
2021 
LG 04/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. marts 2021.  
 
Løninformation er Økonomistyrelsens information til 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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Ændringer for udvalgte personalekategorier 

Ny procentregulering pr. 1. april 2021 på 10,2950 pct. er indlagt i SLS for følgende 
personalekategorier: 
PKAT 110 Folketingets medlemmer 
PKAT 111 Ministre samt ministereftervederlag 
 
LKO 2820 Omkostningstillæg 
LKO 6254 Løbende godtgørelse ved dobbelt husførelse 
Pr. 1. april 2021 udgør de årlige beløb hhv. kr. 63.053,00 og kr. 31.547,00. 
For begge løndele gælder, at det kun vedrører sats 1 i felt 2. 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 2211 Kvalifikationstillæg, pensionsgivende 
Fremover er løndelen kun åben for følgende PKAT: 
021, 022, 027, 036, 038, 039, 040, 043, 044, 046, 048, 049, 054, 064, 067, 069, 
084, 085, 086, 088, 089, 093, 098, 103, 107, 108, 137, 145, 157, 201, 206, 211, 
221, 240, 261, 293, 401, 403, 445, 446, 448, 449, 485 og 610. 
 
 
LKO 2212 Kvalifikationstillæg, ikke pensionsgivende 
Fremover er løndelen kun åben for følgende PKAT: 
049, 093, 201, 206, 207, 293, 303, 327, 401, 403 og 611. 
 
 
LKO 3365 Ulempetillæg 
Vi har oprettet 2 nye satser til søgnehelligdagsbetaling for PKAT 463, Timelønnede 
faglærte/ikke faglærte i Grønland, der er ansat på deltid under 20 timer ugentligt, 
jf. overenskomstens §14A, stk. 4: 
Sats 72, kr. 125,00 over 18 år og kr. 62,50 under 18 år 
Sats 73, kr.  62,50 over 18 år og kr. 31,25 under 18 år 
Udmeldes under LKO 5051, Søgnehelligdagsbetaling. 
 
 
LKO 4251 Hjemflytningstillæg 
Løndelen er tilrettet TR 21 på AC-PKAT, således at beløbet udgør kr. 136.260,00 

 
 
LKO 6540 Km-godtgørelse - B-indkomst 
Felt 2 er åbnet for indrapportering af beløb - felt 3 er samtidig åbnet for sats 15, 
der skal anvendes, såfremt LKO 8305 skal dannes som modpost til beløbet i felt 2. 



Side 3 af 7 
 
LKO 7149 Pensionsbidrag til TAKS - 7% (vedr. færøsk skattepligtige) 
Beregningen er rettet, således at LKO 5001 og 5030 indgår i vurderingen af, om 
der skal indeholdes obligatorisk pensionsbidrag. 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

 
Opkrævninger fra Lønmodtagernes Feriemidler 
 
Flere af vores kunder har i 2021 modtaget opkrævninger fra Lønmodtagernes 
Feriemidler og har naturligt spørgsmål til disse. 
 
Opkrævningerne kommer på baggrund af indberetning fra SLS til eIndkomst og 
samtidig indbetaling til FerieKonto. Efter 1. januar 2021 modtager FerieKonto ikke 
længere indbetalinger vedrørende overgangsperioden og indbetaler derfor heller 
ikke længere de indbetalte beløb til Lønmodtagernes Feriemidler. 
 
Da beløbene allerede er indbetalt til FerieKonto vil Økonomistyrelsen forsøge samlet 
at få FerieKonto til at returnere beløb indbetalt vedrørende overgangsordningen i 
2021 til den enkelte arbejdsgiver. Dette kræver, at der på det enkelte SE-nummer 
er en positiv saldo som er lig med eller større end det beløb der søges returneret. 
 
De opkrævninger som er modtaget fra Lønmodtagernes Feriemidler skal betales, da 
de som udgangspunkt opfattes af fonden som beløb, der rettelig skulle have være 
indberettet og indbetalt inden 31. december 2020. 
 
 
LKO 5002 Feriegodtgørelse ved fratrædelse i overgangsperioden 
LKO 5050 Løbende feriegodtgørelse 
 
Da det ikke længere er muligt af indbetale nettoferiepenge vedr. 
overgangsperioden til Feriekonto, danner vi fremover nettobeløbet på nye løndele, 
der konteres på artskonto 97.50. 
LKO 9510 dannes ved efterreguleringer på LKO 5002, og LKO 9560 dannes ved 
efterreguleringer på LKO 5050, når der beregnes efterreguleringer vedr. 
overgangsperioden. 
Beløbene bliver fortsat indberettet til eindkomst og dermed til Lønmodtagernes 
Feriemidler, der opkræver beløbene hos arbejdsgiverne ved fremsendelse af 
girokort, som institutionen selv skal betale. 
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Opkrævninger/rykkere fra FerieKonto 
 
FerieKonto er blevet opmærksomme på, at der har været en spærre på en del SE-
numre, som tidligere har hørt under Økonomistyrelsen. Dette har betydet, at der 
ikke er blevet sendt rykkere, hvis der har været et skyldigt beløb på SE-nummeret 
konto hos FerieKonto, efter at den automatiske fællesafregning faldt bort i 
forbindelse med den nye Ferielov. 
  
Spærren er fjernet nu, og FerieKonto har derfor udsendt rykkere her i marts for en 
skyldig saldo, som I måske ikke tidligere er gjort bekendt med. 
  
Rykkeren omhandler udelukkende perioden efter ny ferielov er trådt i kraft, men 
kan vedrøre både indberetninger i slutningen af 2020 og starten af 2021 og 
vedrører altså ikke februar, som en del har troet. 
 
Hvis I har stillet spørgsmål omkring rykkeren via en sag i Serviceportalen vil 
Økonomistyrelsen kun kunne hjælpe med opklaring, hvis I samtidig vedlægger en 
indberetningsoversigt og en oversigt over indbetalinger til FerieKonto, som I kan 
bestille via FerieKonto´s selvbetjening, hvor I logger på med virksomhedens SE-
nummer.  
 
 
 

Udbetaling af særlige feriegodtgørelse i 2021 

Vi har fået flere forespørgsler om udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse i 
2021 og vi kan oplyse følgende: 
 
I lønkørslen i april – løngeneration 05-2021, 2. lønkørsel - udbetales de 0,5 pct. af 
den feriegivende løn i overgangsperioden 1. januar 2020 til 31. august 2020 i 
henhold til cirkulære af 18. december 2019 om ”Betaling af særlig feriegodtgørelse i 
forbindelse med overgangen til samtidighedsferie (Medst. Nr. 090-19)”. Beløbet 
udmeldes under LKO 5033, Særlig feriegodtg. 0,5 pct. 
 
I lønkørslen i maj – løngeneration 06-2021, 2. lønkørsel - udbetales den særlige 
feriegodtgørelse i henhold til gældende regler.  
Beløbet, der fra 1. september 2020 til 31. maj 2021, løbende er beregnet og 
opsummeret til fast felt 710 under Ferieoplysninger 4 udløses under LKO 5030, 
særlig feriegodtgørelse. 
 
I lønkørslen i august – løngeneration 09-2021, 2. lønkørsel – udbetales den særlige 
feriegodtgørelse, der fra d. 1. juni 2021 til 31. august 2021 løbende beregnes og 
opsummeres til fast felt 710 under Ferieoplysninger 4 udløses under LKO 5030, 
særlig feriegodtgørelse. 
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Udbetalingen sker i alle situationer for aktive lønmodtagere og de, der er på AKKO 
15, 16 og 32. For så vidt angår de 0,5 pct. udløses beløbet endvidere for de, der er 
fratrådt i overgangsperioden, og hvor LKO 5002 er indrapporteret.  
Denne beregning sker ved indrapportering f en ny løndel 5038, der automatisk 
dannes af Økonomistyrelsen. 
 
Der er udskrevet advis RK7901 for ansatte med AKKO 15 og 16 i den seneste 
lønkørsel – I skal se bort fra advis’et, da vi nu automatisk udbetaler for disse 
lønmodtagere. 
 
Til denne lønkørsel har vi udskrevet advis RK7950 for ansatte på AKKO 15, 16 og 
32, såfremt der er feriegivende løn i 2020 vedrørende overgangsperioden – advis’et 
har denne ordlyd: 
”Særlig feriegodtgørelse beregnes automatisk for denne lønmodtager med AKKO 
15, 16 eller 32”. Advis’et udskrives igen til 1. lønkørsel i april. 
 
Fremover vil advis RK7950 også blive udskrevet i LG 06 og 09, 1. lønkørsel, hvis 
der er beløb i fast felt 710, som udløses i den følgende lønkørsel, selvom AKKO er 
15, 16 eller 32. 
 
 

FRAV og trækning af feriedage i flere ferieår 

Der har været flere henvendelser vedrørende FRAV i forhold til trækning af 
feriedage, hvor der feriedage fra flere ferieår. Vi arbejder derfor med en løsning, 
hvor FRAV automatisk trækker feriedage fra det eller de korrekte ferieår. Når vi har 
en løsning klar vil denne blive beskrevet i Løninformationen. 
 
 
 

Ny version af ØDUP-filhenter 

Mandag den 3. maj 2021 overgår Økonomistyrelsen til en ny integrationsplatform 
til brug for udveksling af data. Den nye platform kræver, at dataudveksling foregår 
med sikkerhedsprotokollen TLS1.2. For at leve op til den nye sikkerhedsstandard 
har Økonomistyrelsen frigivet en ny version af ØDUP-filhenter. 
Den nye version af ØDUP-filhenter kan hentes her: 
 
Læs mere om ØDUP 
 

Det er blot at afinstallere den nuværende version af filhenteren og så installere den 
nye på samme placering. Den oprindelige opsætning af filhenteren vil blive bevaret. 
Ved problemer bedes du kontakte din it-ansvarlige, som evt. også kan hjælpe med 
installationen. 

https://oes.dk/systemer/faelles-systemer-i-staten/data-og-integrationer/integrationsplatform/
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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: ”Nyhedsbrev 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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