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Løninformation nr. 15 af 10. august 
2021 

LG 09/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 16. august 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: 
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Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 3365 Ulempetillæg 

Sats 38-40 samt 43-47 er lukket for indrapportering. 

 

LKO 5227 Erhvervs cykel/knallertgodtgørelse, skattefri 

Sats 1 og 2, der dannede modposter til LKO 5227 er lukket for indrapportering. 

 

LKO 5306 Udlæg efter regning i forbindelse med rejser 

Sats 1 og 2, der dannede modposter til LKO 5306 er lukket for indrapportering. 

 

LKO 7018 Pensionsbidrag 

Vi har oprettet en ny sats 152, der beregner 11,50 pct. 

 

LKO 7149 Pensionsbidrag til TAKS - 7% 

På grund af ændrede regler, beregnes der fremover pensionsbidrag for 

lønmodtagere under 21 år. 

Vi har samtidig rettet beregningen af pensionsbidraget, således at der beregnes 

pensionsbidrag af den særlige feriegodtgørelse, der udbetales i LG 06 og 09 2. 

lønkørsel. 

 

LKO 90XX Kontingent 

LKO 9000-9010, 9020-9025, 9030, 9040, 9044, 9046 og 9050 er tilrettet, således 

at sats 0-21 kan beregne for PKAT 691: Timelærere ved erhvervsrettede 

uddannelser, LF 3. 

 

 

Udskrivning af advis 

Udskrivning af advis RB7951 Medarbejder er fratrådt - der er ikke beregnet 

feriegodtgørelse? 

Fremover ses der bort fra feriegivende løn i overgangsperioden ved udskrivning af 

advis'et - det må antages, at feriepengene på nuværende tidspunkt allerede er 

indefrosset i fonden. 

 

 

Udskrivning af nye advis RK8108 og RK8109 

På opfordring fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har vi til denne 

lønkørsel udskrevet 2 nye advis’er for disse PKAT: 

PKAT 575 Chefer, UVM (Akademikerne) 

PKAT 576 Chefer, UVM (CO10) 

PKAT 577 Chefer, UVM (LC) 

PKAT 617 Øverste chef, FGU 

PKAT 618 Øvrige chefer, FGU 
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Advis RK8108, Indplacering på TR 99, men bevillingslønramme er XX - 

lønmodtager skal indplaceres på korrekt trin. 

Udskrives, hvis pågældende er indplaceret på TR 99 og der er indrapporteret en 

bevillingslønramme – hvis bevillingslønrammen er korrekt, skal på gældende 

indplaceres til det trin, der svarer til bevillingslønrammen. 

 

Advis RK8109, Indplacering på TR %1, men bevillingslønramme mangler 

og skal indrapporteres. 

Udskrives, hvis pågældende er indplaceret på et trin uden at der er indrapporteret 

en bevillingslønramme – de skal indrapportere den bevillingslønramme, der svarer 

til det trin, de er indplaceret på. 

Hvis der er tvivl om den korrekte indplacering, skal institutionerne rette 

henvendelse til STUK. 

Advis’erne vil blive udskrevet efter hver lønkørsel, indtil rettelse er foretaget. 

 

 

Ændringer i forhold til ny ferielov 

LKO 5001 Feriegodtgørelse, indeværende år 

Felt 6 er lukket for indrapportering, idet udbetaling af feriepenge kontant ved 

afholdelse af ferie i direkte forbindelse med fratrædelsen ikke er opretholdt i den ny 

ferielov. 

 

 

Håndtering af ferieregnskab i FRAV 

I denne vejledning kan du læse mere om hvordan overgangen til det næste ferieår 

håndteres i ferieregnskabet i FRAV. 

 

 

 

Skift af ferieår i SLS 

Læse mere i denne vejledning om justering af faste felter, der indeholder 

feriegivende løn og feriedage, i forbindelse med skift af ferieår i SLS. 

 

 

 

Oprydning i løndele 

Følgende løndele er lukket for indrapportering: 

LKO 2190 Vejrtjenestehonorar - pensg. 

LKO 2238 Særligt tillæg 

LKO 2246 Turnustillæg 

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/tips-og-tricks/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/tips-og-tricks/
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LKO 2322 Funktionsbestemt tillæg, PG 

LKO 2572 Medhjælp 

LKO 2573 Transport 

LKO 2574 Hjemrejser tur/retur 

LKO 2575 Dobbelt husførelse 

LKO 2576 Familie- og partnertillæg 

LKO 2577 Flerbørnsfødsler 0-6 år 

LKO 2578 Enlig forsørgerydelse ordinært 

LKO 2579 Enlig forsørgerydelse ekstra 

LKO 2580 Hardship- og livskvalitet 

LKO 2838 Reguleringstillæg 

LKO 3131 Særligt honorar 

LKO 3158 Hvervstillæg 

LKO 3169 Særlig funktion - pensg. 

LKO 3182 Tillæg, særlig funktion - pens 

LKO 3321 Mødediæter 

LKO 3367 Overnatning 

LKO 3721 Reservelægetillæg 

LKO 4045 4. tjst.tillæg 

LKO 4049 Særligt tillæg 

LKO 4168 Kostskoletillæg 

LKO 4200 Boliglejeudligning 

LKO 4960 Undervisningstimer, sats 6 

LKO 4994 Vikartimeløn, gymnasieskolerne 

LKO 5242 Dagpenge og rejsegodtgørelse 

LKO 5321 Oplysningspligtig rejsegodtg. 

LKO 5370 Weekend / helligdage 

LKO 5372 Søn- og helligdage før kl. 12 

LKO 5373 Søn- og helligdage før kl. 12 

LKO 5394 Transporttid 

LKO 5586 Overtimer gymnasieskoler, enkelte 

LKO 6520 fremmødetolkning 

LKO 6521 Telefontolkning 

LKO 6522 Videotolkning 

LKO 6523 Heldagstolkning 

LKO 6524 Skriftlig oversættelse 

LKO 6525 Transporttid 

LKO 7838 Fradrag i vederlag 

 

 

 

 



Side 5 af 6 

 

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/

