
Side 1 af 5 
 

Løninformation nr. 17 af 9. 
september 2021 
LG 10/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. september 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: 
 
Oprettelse af ny PKAT ..................................................................................... 2 
Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 2 
Ændringer som følge af ny ferielov ................................................................... 3 
Ny version af masseindberetningsskabelon i HR-Løn ........................................... 4 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4 
Advis ............................................................................................................ 4 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Oprettelse af ny PKAT 

Vi har oprettet en ny PKAT 195: Køreprøvesagkyndige i Færdselsstyrelsen. 
Organisationsaftale af 14. juni 2021 for overenskomstansatte køreprøvesagkyndige 
i Færdselsstyrelsen mellem Færdselsstyrelsen, Trafikforbundet og CO10 med 
virkning fra 15. juni 2021. 
 
KL 51, Køreprøvesagkyndige 
1. og flg. år TR 01, Basisløn udgør kr. 288.300,00 i hovedstaden (stedtillægssats V 
og VI) og kr. 277.200,00 i provinsen (stedtillægssats II-IV). 
 
LKO 3950, 7040 og 7024 dannes automatisk ved oprettelse af/ændring til PKAT 
195. 
 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 2162 Særligt tillæg, pensionsgivende 
Løndelen er åbnet for PKAT 691: Timelærere ved erhvervsrettede uddannelse, KL 
53 og 54 - dannes fremover ved oprettelser af/ændring til PKAT 691. 
 
 
LKO 2291 Kvalifikationstillæg, pensionsgivende 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 750.000,00. 
 
 
LKO 3102 Hundeførertillæg - SKAT og KRIM 
Ny sats 6, der beregner 225% af tillægget, der er valgt i felt 2. 
 
 
LKO 3280 Kvalifikationstillæg 
For PKAT 463: Timelønnede faglærte/ikke faglærte i Grønland, LF 3 indgår tillægget 
fremover i timelønnen i stedet for at blive udmeldt på lønsedlen under LKO 3280. 
 
 
LKO 7099 Pensionsbidrag (SIK) 
Vi har oprettet en ny sats 1 til PKAT 492: Individuelt aflønnede i Grønland - den 
beregner hhv. 3,88 pct. og 7,75 pct. i pensionsbidrag. 
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Ændringer som følge af ny ferielov 

LKO 0235 Nulstil ferietotaler 
Fremover nulstilles Fast felt 724, Særlig feriegodtgørelse sidste år, ny ferielov. 
 
 
LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse 
For PKAT 572, 573, 574, 575, 576, 577 og 578 er eget pensionsbidrag ved en fejl 
hidtil ikke blevet fratrukket inden beregningen af 1,50 pct. 
Det er pr. 1. september 2021 rettet i forbindelse med den løbende optjening for 
ferieåret 2021. 
 
 
LKO 6980 Særlig feriegodtgørelse (manuel) 
Vi har oprettet en ny sats 4, der opsummerer til fast felt 724, udbetalt særlig 
feriegodtgørelse, sidste år. 
 
 
LKO 8901 Rettelse af løbende feriegodtgørelse 
Vi har oprettet en ny sats 5, der skal anvendes til rettelse af feriegodtgørelse for 
sidste ferieår. 
Danner LKO 9555 med nettobeløbet og for universiteter med egen feriefond dannes 
LKO 9556 med bruttobeløbet. 
 
 
LKO 8903 Rettelse af feriegodtgørelse ved fratrædelse 
Vi har oprettet en ny sats 5, der skal anvendes til rettelse af feriegodtgørelse for 
sidste ferieår. 
Danner LKO 9530 med nettobeløbet og for universiteter med egen feriefond dannes 
LKO 9531 med bruttobeløbet. 
 
 
Løbende opsummering af særlig feriegodtgørelse: 
Vi har ændret opsummering af den løbende optjening af særlig feriegodtgørelse, 
således at godtgørelse af løn, der er optjent i perioden før 1. september 2021 
opsummeres til et ny fast felt 729, Særlig feriegodtg. ny ferielov, Løbende 
optjening sidste år. 
Grunden hertil er, at den skal indgå i beregningen af LKO 5011, feriegodtgørelse 
ved afgang sidste år i stedet for LKO 5001, feriegodtgørelse ved afgang 
indeværende år. 
Det betyder, at Fast felt 710 fremover alene indeholder den løbende optjening af 
særlig feriegodtgørelse vedrørende indeværende optjeningsår. 
For ikke fratrådte vil beløbene i både felt 710 og 729 blive udbetalt i løngeneration 
06-2022 2. lønkørsel. 
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Da ændring af opsummering først er foretaget til denne lønkørsel, indgår beløbet i 
fast felt 729 dog endnu ikke i beregningen af LKO 5011, som er indrapporteret til 
denne lønkørsel. Yderligere information vil tilgå så snart som muligt, når en løsning 
er fundet. 
 
 
 

Ny version af masseindberetningsskabelon i HR-Løn 

Der vil blive tilføjet 2 felter i skabelonen ”Opret ansættelse – Løse ansættelser”. Det 
drejer sig om felterne lønform og artskonto. Felterne er ikke obligatoriske. 
Den nye version skal anvendes fra 21. september 2021 – det vil sige efter 
lønkørslen LG 10/2021-2. 
 
 
 

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:  

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-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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