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Løninformation nr. 18 af 23. 
september 2021 
LG 10/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 30. 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: 
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Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4 
Advis ............................................................................................................ 4 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten 

Efter aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er det besluttet, at oprette 
klasse 90 på personalekategorier, hvor det hidtil ikke har været hensigtsmæssigt, 
og hvor vi tidligere har henvist til indplacering på PKAT 93, individuel kontrakt.  
Det betyder, at vi fremover opretter KL 90 på de PKAT, hvor chefen normalt ville 
være indplaceret ud fra uddannelse og/eller stillingsindhold. 
 
Til denne lønkørsel har vi oprettet en ny KL 90 på 
PKAT 174 Skov- og landskabsingeniør 
1.år og flg. år. TR 01 (LØN)  LKO 2000 skal indrapporteres 
1.år og flg. år. TR 02 (LØN)  LKO 2000 skal indrapporteres 
1.år og flg. år. TR 03 (LØN)   
1.år og flg. år. TR 04 (LØN) 
 
Til den kommende lønkørsel opretter vi KL 90 på PKAT 240, Kontorfunktionærer, 
idet vi tidligere har fået henvendelser herom. 
 
Såfremt der måtte være behov for oprettelse af KL 90 på yderligere PKAT, skal 
henvendelse ske til Statens Administration via Serviceportalen.  
 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0222 Bilag M, registreringer 
For sats 1 i felt 6 bliver den kommunale tjenestemandspensionsgivende 
skalatrinsløn procentreguleret med 47,0764 pct. pr. 1. oktober 2021. 
 
 
LKO 3100 Hundeførertillæg 
LKO 3246 Hundetillæg 
Beløbene er pr. 1. oktober 2021 reguleret i forhold til forbrugerprisindekset for juli, 
der udgør 105,7 pct. 
Beløbene udgør herefter kr. 24.039,57 på LKO 3100 og kr. 24.135,73 på LKO 3246. 
 
 
LKO 3990 Uniformsgodtgørelse 
Felt 3 er åbnet for indrapportering af sats 1, der kun beregner godtgørelsen i marts 
og september måned. 
 
 
LKO 5790 Stipendie 
Løndelen, der fejlagtigt var lukket for indrapportering, er genåbnet. 
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Det er sket i forbindelse med en generel oprydning af løndele, der er lukket for 
indrapportering. 
 
 
 

Ændringer som følge af ny ferielov 

LKO 5001 Feriegodtgørelse ved afgang indeværende år 
Beregning af feriedage er rettet, således at de ikke længere indberettes ved senere 
efterreguleringer. 
 
 
LKO 5011 Feriegodtgørelse ved afgang sidste år 
Fra den kommende lønkørsel vil særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september 
2020 til 31. august 2021, der endnu ikke er udbetalt, automatisk blive udbetalt 
sammen med feriegodtgørelsen for de dage, der er afholdt ferie. 
 
Vi har samtidig åbnet for sats 2 i felt 5 i lighed med funktionaliteten på LKO 5001, 
således at der udelukkende kan udbetales tilgodehavende særlig feriegodtgørelse. 
Der vil kun være et tilgodehavende, hvis der er beregnet feriegivende løn for 
perioden før 1. september 2021 efter lønkørslen i august, hvor der senest er 
udbetalt særlig feriegodtgørelse. 
 
 
 

Ændring i SLS-guiden 

PKAT 691 Timelærere ved erhvervsrettede uddannelser 
Afsnittet om Fravær uden Løn er fjernet, idet LKO 4986 anvendes ved fraværet. 
 
 
 

Ændring i HR-Løn 

PKAT 107 Studenterundervisere 
Vi har åbnet for indrapportering af lønform 3, timelønnet, i HR-Løn. I SLS har det 
hele tiden været muligt at anvende lønform 3. 
 
 
 

Navneændring vedrørende pensionskasse 

Kreditorkode 1010 og 20319 
Navn ændret fra Magistrenes Pensionskasse til Akademiker Pension. 
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LKO 420 og 460 til udmelding på lønsedlen er rettet tilsvarende. 
 
 
 

Ny version af masseindberetningsskabelon i HR-Løn 

Vi skrev i sidste løninformation: ”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.” 
 
Der har desværre vist sig at være tekniske problemer med udvidelsen, som kræver 
en rettelse fra vores leverandør. Der vil blive meldt ud når skabelonen er tilrettet.   
 
 
 

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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