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Løninformation nr. 5 af 10. marts 
2021 
LG 04/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 16. marts 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: 
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Ændringer til eksisterende løndele 
LKO 2845 Funktionstillæg, obduktioner 
Antal læger i felt 2, der skal dele tillægget, er hævet til 20. 
 
LKO 3100 Hundeførertillæg 
LKO 3246 Hundetillæg 
Beløbene reguleres pr. 1. april 2021 i forhold til forbrugerprisindekset for januar, 
der udgør 103,6 pct. 
Beløbene udgør herefter kr. 23.561,97 på LKO 3100 og kr. 23.656,21 på LKO 3246. 
 
LKO 3269 Kosttillæg 
For PKAT 420: Timelønnede sømand var satsen fejlagtigt hævet til kr. 48,00 i 
forbindelse med ændringen for PKAT 418: Skibsfører og styrmænd i Grønland - den 
er nu rettet til kr. 24,00 pr. 1. januar 2021. 
 
 
LKO 3950 Gruppeliv 
Pr. 1. marts sættes LKO 3950 i afgang for akademikere, hvis LKO 7019 er i kraft 
uden sats 2 i felt 1, der udbetaler pensionsbidrag som løn fratrukket præmie til 
gruppeliv. 
Vi udskriver advis RB7026: 
LKO 3950, gruppeliv er sat i afgang for PKAT XXX, da der ikke er hjemmel. Skal 
kun beregne hvis LKO 7019 er registreret med fritagelse for indbetaling af 
pensionsbidrag (Felt 4 = 2). 
 
 
LKO 6106 Udbetaling af overskydende timer 
For PKAT 164: Undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, AC 
indgår eget pensionsbidrag nu i beregningen af sats 1 og 2 - der er foretaget 
efterregulering. Løndelene 6107: Opsparingstimer og 6108: Udbetaling af 
overskydende timer er rettet tilsvarende, men har ikke været anvendt for PKAT 
164. 

 
 
LKO 6702 Pressevagt 
Løndelen er åbnet for GRP 068 - den er fremover kun åben for GRP 068, 315, 351 
og 739 og kun sats 3-5 er fremover åbne for indrapportering. 
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Oprydning i løndele 

Følgende løndele har ikke været anvendt i flere år og er derfor lukket for 
indrapportering: 
 
LKO 4890 Undervisning m.v. 
LKO 4967 Timeløn 
LKO 5104 Omvisning, Folketinget 
LKO 5942 Censurering, sats B 
LKO 5983 Godtgørelse for særlig sejlads (DTU) 
LKO 6211 Rangertjeneste Alm. 
LKO 6402 Undervisning, sats B, Grønland 
LKO 6630 Forelæsning 
LKO 6707 Rådighedsvagt, teleteknisk tjeneste 
LKO 6740 Scanningsvagt 
LKO 6843 Censorvederlag, ordinæreksamen 
LKO 8042 Sygefradrag 
 
LKO 5607 Overarbejdsbetaling 
Løndelen, der kun har været anvendt for en enkelt lønmodtager de seneste år, er 
lukket for indrapportering - LKO 6220 skal anvendes i stedet. 
 
 

Opkrævning fra Fonden for Feriemidler 

Nogle kunder har i den seneste tid modtaget opkrævninger fra Fonden for 
Feriemidler. Økonomistyrelsen er ved at undersøge, hvorvidt disse skal betales eller 
der er tale om en fejl. Vi vender tilbage når der foreligger en afklaring. 
 
 
 

Rettelse af beløb i faste felter for færøskattepligtige 

Til brug for udbetaling af 0,5 pct. særlig feriegodtgørelse til LG 05-2021 2. lønkørsel 
er summerne af merarbejde samt pensionsbidrag, der er udbetalt som løn i 
overgangsperioden, tilrettet for færinger. 
 
 
 

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 

https://loenarkiv.modst.dk/
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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 
 
 
 

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.  

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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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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