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Løninformation nr. 7 af 9. april 2021 

LG 05/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. april 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.  

 
 

Til denne lønkørsel er der følgende informationer: 

 

Ændringer for udvalgte personalekategorier ...................................................... 2 
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Ansøgning om udbetaling af indefrosne feriemidler for ansatte på Færøerne .......... 4 
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Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Ændringer for udvalgte personalekategorier 

PKAT 106 Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. 

Ved OK 21 er det aftalt, at aftalen for lektorerne udvides til også at omfatte 

undervisningsassistenter ved universiteter og kunstneriske/kulturelle 

uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Derfor vil vi til næste lønkørsel, for at kunne aflønne undervisningsassistenterne på 

PKAT 106, oprette KL 51, Eksterne lektorer og KL 52, Undervisningsassistenter.  

Lektorerne, der allerede nu er indplaceret i SLS vil af Økonomistyrelsen blive 

ændret til KL 51. Efter lønkørslen skal institutionerne fremover anvende KL 51 ved 

oprettelse af nyansatte. 

KL 52 åbnes først for indrapportering, når aftalen er underskrevet og publiceret på 

Medarbejder og Kompetencestyrelsens hjemmeside. 

 

 

PKAT 201, Tjenestemænd 

KL 65, Ledende socialrådgivere er åbnet for indrapportering og oprettet i SLS-

guiden. 

Basislønnen aftales i intervallet kr. 344.156 - 369.689 i niveau 31/3-2012 og 

indrapporteres på LKO 2000, Løn. 

 

 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 4351 Hjemflytningstillæg 
Løndelen er tilrettet TR 21 på AC-PKAT, chefkonsulenter med personaleledelse, 
således at beløbet, der udbetales udgør kr. 136.260,00. 

 

 
LKO 5026 Rettelse af beløb til Lønmodtagernes Feriemidler (LFM) 
Løndelen er åbnet for indrapportering under AKKO. 

 

 

LKO 5037 Særlige feriedage forrige år 

Vi har rettet datotesten, således at løndelen kan indrapporteres med en dato fra 

01-01-2XXX til 30-04-20XX - der blev fejlagtigt valideret på, at den kun kunne 

indrapporteres i løngeneration 01 til 04. 
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Ændring vedrørende lønmodtagere på gammel 

samtidighedsferie 

LKO 5010 Feriegodtgørelse ved fratrædelse - optjeningsår 2020 

Vi har foretaget 2 ændringer for lønmodtagere, der inden den ny ferielov trådte i 

kraft, allerede var på samtidighedsferie og som har LKO 0218 i kraft: 

 

For universiteter med egen feriefond beregnes feriepengene, for perioden 1. januar 

2020 – 31. august 2020, fremover som bruttobeløb i lighed med feriepenge, der 

beregnes under LKO 5001.  

Der trækkes således ikke skat og AM-bidrag og beløbet dannes på LKO 9523 i 

stedet for LKO 9512. Beløbet opsummeres til fast felt 712, Feriegodtg. brutto, ny 

ferielov og dagene til fast felt 532, Feriedage DÅ til Feriekonto sammen med beløb 

og dage på LKO 5001. 

 

For øvrige institutioner, hvor beløbet afregnes til Feriekonto, opsummeres 

nettobeløbet fremover til fast felt 525, Netto feriepenge DÅ og dagene til fast felt 

532, Feriedage DÅ til Feriekonto sammen med beløb og dage fra LKO 5001. 

 

 

 

Beskatning af lønmodtagere bosat i Sverige 

For lønmodtagere, der er bosat i Sverige kan omfanget af hjemmearbejde betyde, 

at beskatningsretten overgår fra Danmark til Sverige. Hvis en lønmodtager ikke har 

arbejdet i Danmark i mindst halvdelen af arbejdstiden i løbet af en 3-måneders 

periode, overgår beskatningsretten for den del af indtægten, der er oppebåret ved 

udførelse af arbejdet i Sverige, til bopælslandet. 

 

Der skal derfor foretages en estimering af, hvor mange timer, der arbejdes i 

henholdsvis Sverige og i Danmark, hvorefter lønmodtageren skal oprettes på 2 

lønmodtagerregistre i SLS. 

Det ene register omfatter de timer, der arbejdes i Danmark – der skal ske 

beskatning efter de normale regler med dansk skattekort. 

Det andet register skal oprettes som skattefri indtægt med skattefritagelsesårsag 5, 

der medfører opsætning af indkomsttype 09 og indberetning af indkomsten i felt 

14. 

 

Man kan enten fordele timerne ved hjælp af ansættelsesbrøken eller ved 

indrapportering af AKKO i relevante perioder på begge registre. 

Hvis fordelingen af arbejdstimer senere ændrer sig væsentligt, skal der ske 

ændring af beskatningen fremadrettet – specielt hvis lønmodtageren igen 

udelukkende udfører arbejdet i Danmark. 
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Ved årsopgørelsen er det lønmodtagerens egen pligt at opgøre, hvor mange 

arbejdstimer, der er udført i henholdsvis Sverige og i Danmark, hvorefter den 

endelige fordeling af skatten bliver foretaget. 

 

Der er lagt ny information ud til Øresundspendlere, der bor i Sverige og arbejder i 

Danmark på skat.dk/borger og Udlandsforhold og som kan ses her. Her findes 

information om, hvordan en medarbejder skal forholde sig, når indkomsten skal 

fordeles mellem Danmark og Sverige. 

 

Du kan som arbejdsgiver læse mere på Skattestyrelsens hjemmeside under 

indberetningsvejledningen til eindkomst her. 

 

 

 

Ansøgning om udbetaling af indefrosne feriemidler for ansatte 

på Færøerne 

Institutioner, der har udbetalt løn og anden feriegivende løn til lønmodtagere, der 

er omfattet af færøsk samtidighedsskat, kan have fået henvendelser fra 

lønmodtagerne med spørgsmål om udbetaling af de indefrosne feriemidler. Vi har 

fået denne information fra ATP, som I som arbejdsgivere kan formidle til 

lønmodtagerne: 

 

Medarbejdere, der i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 var 

beskæftiget på Færøerne og betalte færøsk skat, og som samtidigt var omfattet af 

dansk ferielov i perioden, kan også søge om udbetaling af de indefrosne feriemidler 

frem til 31. maj 2021. Lønmodtagernes Feriemidler har udarbejdet en vejledning til 

ansøgning særligt målrettet denne gruppe. Vejledningen kan udleveres ved 

henvendelse til fondens kundeservice. Hvordan der kan rettes henvendelse til 

fonden ses her. 

 

 

 

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: 

 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2303216
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2300141&chk=217672
https://ressourcer.borger.dk/feriemidler-kontakt.htmlI
https://oes.dk/systemer/driftstatus/
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 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? 

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

