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Løninformation nr. 19 af 11. oktober 
2021 
LG 11/21, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. oktober 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.  
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Nye aftaler/overenskomster 

PKAT 261 social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere 
Cirkulære af 15. september 2021 om organisationsaftale for social- og 
sundhedsassistenter og sygehjælpere mellem FOA - Fag og Arbejde og 
Skatteministeriet med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 020-21). 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
PKAT 118 Konsulenter 
Aftale af 26. marts 2021 om fagkonsulenter beskikket af Børne- og 
Undervisningsministeriet med virkning fra 1. april 2021. 
Der er ingen lønmæssige ændringer.  
 
PKAT 258 Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer 
PKAT 266 Køkkenledere, økonomaer og ernæringsassistenter 
Cirkulære af 28. september 2021 om organisationsaftale for Kostfagligt uddannet 
personale - køkken med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 023-21) 
Dækningsområdet er udvidet til også at inkludere ernæringsteknologer. 
Teksten på KL 66 og KL 77 er tilrettet i SLS-guiden. 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
 
 

Ændringer til eksisterende PKAT 

PKAT 240, Kontorfunktionær 
Vi har oprettet en ny klasse 90 til chefer, der ansættes i henhold til Rammeaftale 
om Kontraktansættelse af chefer i staten: 
 
KL 90 Kontraktansatte chefer 
Fra 01-01-2021 
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)   
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 2161 Særligt tillæg, pensionsgivende 
Løndelen er åbnet for PKAT 611  
Sats 55 udgør kr. 57.300,00 i årligt grundbeløb i niveau 31/3-2012. 
 
LKO 3249 Plustid  
Vi har åbnet løndelen for PKAT 693 
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Ændringer som følge af ny ferielov 

LKO 0236 Nulstil ferietotaler 
Vi har oprettet en ny løndel 0236, der nulstiller de samme faste felter som LKO 
0235 - dog nulstilles felterne som det sidste i beregningen, hvis den indrapporteres 
i perioden vedr. indeværende månedsløn. 
Hvis den indrapporteres i en efterreguleringsperiode, sker nulstillingen som det 
sidste i efterreguleringsperioden og inden beregning af den almindelige månedsløn. 
Felt 1 nulstilles efter beregning, således at den slettes efter lønkørslen. 
 
 
LKO 5010 Feriegodtgørelse ved fratrædelse, gammel ferielov 
For universiteter med egen feriefond opsummeres feriepengene fremover til samme 
felter som LKO 5011, feriegodtgørelse ved fratrædelse sidste år ny ferielov, således 
at indberetning til e-Indkomst sker vedrørende ferieåret 2020. 
 
 
 
 

Nye løndele 

LKO 0275 Lokalprint af lønseddel  
Vi har oprettet en ny løndel, der opsætter fast felt 615, Lokalprint af lønseddel. 
Løndelen kan anvendes i både SLS og i HR-Løn - i felt 1 indrapporteres værdien 1, 
såfremt man ønsker lokalprint og værdien 2, såfremt man ikke længere vil have 
printet lønsedlen. Løndelen slettes efter lønkørslen ved brug af sats 2. 
 
LKO 0276 Engelsk lønseddel 
Vi har oprettet en ny løndel, der opsætter fast felt 640, Engelsk lønseddel 
Løndelen kan anvendes i både SLS og i HR-Løn - i felt 1 indrapporteres værdien 1, 
såfremt man ønsker en engelsk lønseddel og værdien 2, såfremt man ikke længere 
vil have den på engelsk, hvorefter den udskrives på dansk. 
Løndelen slettes efter lønkørslen ved brug af sats 2. 
 
 
 

Ændring i SLS-guiden 

LKO 2120 Rådighedstillæg 
PKAT 193 er tilføjet, så løndelen også kan indrapporteres via HR-Løn. 
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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/
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