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Løninformation nr. 11 af 9. juni 2021 
LG 07/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. juni 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 til eksisterende løndele .................................................................... 2 
Masseindberetning i HR-Løn............................................................................. 2 
Ændringer som følge af ny ferielov ................................................................... 3 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 3 
Advis ............................................................................................................ 3 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 4 
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Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0856 Pensionsbidrag af tillæg, senior, barsel mm 
Løndelen er åbnet for færøskattepligtige - felt 3 sættes automatisk = 100,00, 
således at pensionsbidraget udbetales som løn. 
 
 
LKO 3186 Særskilt vederlag 
Vi har oprettet en ny sats 2, der anvendes, når vederlaget ikke skal være 
feriegivende - anvendes til udnævnte pr. 1. januar 2014 eller senere. 
 
 
LKO 4130 Personlig ordning, pensionsgivende 
Åbnet for PKAT 027 Efterindtægt 
 
 
LKO 4986 Timeløn 
Løndelen er lukket for 022, 044, 064, 086, 089 og 108, idet der i overenskomst for 
akademikere ikke er hjemmel til timelønsansættelse. 
Da der fortsat findes timelønnede på PKAT 038, 039, 043, 046 og 049 er løndelen 
fortsat åben for disse, men det anbefales at ændre dem til deltidsansatte, idet 
løndelen også vil blive lukket for disse i nærmeste fremtid. 
 
Der er endvidere foretaget oprydning af PKAT, hvor løndelen var åben for ansatte, 
der ikke er timelønnede med LF 3, så fremover er den kun åben for PKAT 121, 285, 
503, 547, 693, 694 og 754 uanset lønform. 
Der er PKAT, hvor løndelen kun er åben for visse klasser – det er fremover PKAT 
121, 193, 258, 547, 548 og 553.  
 
 
 
 

Masseindberetning i HR-Løn 

Skabelon til masseindberetning i HR-løn: Udb. Ej afholdt særlige feriedage 
(LKO 5037) 
Det har vist sig at feltet Opsplitningsprocent i forbindelse med afvigende kontering 
mangler i skabelonen. Feltet er tilføjet i en ny version 0.02, som erstatter den 
tidligere version.  
 
Efter lønkørslen LG 07/2021-2 vil det være den nye version man kan downloade, så 
fra den 22. juni 2021 er det kun muligt at indlæse den nye version af skabelonen i 
HR-løn.  
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Når du skal hente den nye version af skabelonen ser den ud som nedenfor: 
 

 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse 
Fremover udskrives RB7240 i LG 06 og 09 2. lønkørsel, hvis der er beløb i fast felt 
710, der ikke udbetales automatisk på grund af AKKO 13 eller 14: 
"Særlig feriegodtgørelse, kr. x.xxx,yy vil ikke automatisk blive udbetalt - brug 
eventuelt LKO 6980 eller LKO 5001 til anvisningen. 
 
 
 

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. 

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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• 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://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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