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Løninformation nr. 20 af 25. oktober 
2021 
LG 11/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 29. 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 aftale/overenskomster 
Ny organisationsaftale for Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen med 
virkning fra 1. april 2021. Der er ingen lønmæssige ændringer.  
 
 
Cirkulære af 19. oktober 2021 om Tjenesterejseaftalen (Medst.nr. 031-21). Der er 
ingen lønmæssige ændringer. Der linkes til det nye cirkulære i SLS-guiden i 
afsnittet om tjenesterejser på de enkelte PKAT. 
 
 
 

Ændringer i Kreditorkoder 

Nye Kreditorkoder til PFA 
Efter aftale med PFA har vi oprettet nye kreditorer til brug for følgende afregninger 
af pensionsbidrag: 
Kreditor 1041, PFA Pension (særlig aftale) 
Kreditor 1042, PFA Pension (uden fradragsret) 
Kreditor 1046, PFA Tandlæger (uden fradragsret) 
Kreditor 1047, PFA Pharmadanmark (uden fradragsret) 
Kreditor 1081, PFA Pension (Grønland) 
Kreditor 1083, PFA Pension (Pensionsbidrag af tillæg, Grønland) 
 
Kreditor 1081 og 1083 skal anvendes til afregning af pensionsbidrag under LKO 
7448 og 7449 i stedet for kreditor 1001 og 1023. 
 
Kreditor 1042, 1046 og 1047 skal anvendes til afregning af pensionsbidrag under 
LKO 7039 og 0839 i stedet for kreditor 1001, 1181 og 1019. 
 
Kreditor 1041 anvendes til afregning af pensionsbidrag for lønmodtagere, hvor 
pensionsbidraget afregnes til PFA efter individuelt indgået aftale med PFA, hvor der 
i overenskomsten er aftalt en anden pensionskasse. Det gælder for eksempel for 
institutioner, der ikke er omfattet af overenskomsten, men hvor lønmodtageren er 
indplaceret på den pågældende personalekategori, da det er aftalt i 
ansættelseskontrakten at følge den pågældende overenskomsts regler. 
Kreditor 1041 skal indrapporteres af institutionen og må kun benyttes efter 
forudgående aftale med PFA Erhvervscenter på tlf. 70 80 90 30. 
 
Øvrige ændringer af kreditorkoder 
LKO 7448 Pensionsbidrag af tillæg (CO10 Grønland) 
LKO 7449 Pensionsbidrag (Grønland) 
Kreditor 1023 er ændret til 1083 - kreditor 1001 er ændret til 1081 - for 
tjenestemænd på PKAT 127, 201, 202, 207, 303, 401, 402, 403 og 407 er kreditor 
1001 dog ændret til 1083. 
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Ved oprettelse af LKO 7448 dannes kreditor 1083 automatisk for tjenestemænd og 
kreditor 1081 for øvrige - dog ikke for PKAT 046, Jurister/økonomer. 
Ved oprettelse af LKO 7449 valideres indrapportering af kreditor efter samme 
regler. 
 
LKO 7039 Pensionsbidrag, PBL § 53 A 
LKO 0839 Pensionsbidrag v. tjenestefrihed m/u. løn - PBL § 53 A 
Kreditor 1001 er ændret til 1042 
Kreditor 1019 er ændret til 1047 
Kreditor 1181 er ændret til 1046 
 
 
 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0216 Timeløn, timelønnede 
Løndelen bliver ikke længere automatisk sat i afgang efter første beregning.  
Fremover bliver løndelen kun slettet, hvis lønmodtageren overgår til at være 
månedslønnet. 
 
LKO 0660 Bidrag til tjenestemandspension 
Løndelen er åbnet for PKAT 062, Lærere AMU m.v. 
 
LKO 1902 Rettelse af bidrag til tjenestemandspension 
Løndelen er åbnet for PKAT 407, Tjenestemænd på åremål i Grønland. 
 
LKO 1925 Pensionsalderforhøjelse 
Løndelen er åbnet for PKAT 963, Kontorpersonale Banedanmark. 
 
LKO 2251 Medhjælpertillæg (AC-overenskomst) 
Pr. 1. oktober 2021 er løndelen ændret fra et rådighedstillæg til et pensionsgivende 
tillæg og indgår dermed i beregningen af bl.a. LKO 6992. 
 
LKO 5376 Særskilt vederlag 
Vi har oprettet følgende nye satser til Udlændingenævnet og til Flygtningenævnet: 
Sats 257: kr. 11.400,00 pr. heldagsmøde 
Sats 258: kr. 5.700,00 pr. halvdagsmøde 
Sats 259: kr. 11.400,00 pr. vederlag - pakkeudsendelser 
Sats 260: kr. 500,00 pr. time, formandskomp. m.m. enkeltsager 
Sats 261: kr. 5.700,00 pr. halvdagsmøde, K-udvalg 
Sats 262: kr. 550,00 pr. time, formandsskabsmøder 
Sats 263: kr. 12.540,00 pr. heldagsmøde 
Sats 264: kr. 6.270,00 pr. halvdagsmøde 
Sats 265: kr. 550,00 pr. time, formandskomp. m.m. 
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Sats 266: kr. 550,00 pr. time, formandskomp. m.m. Dublinsager 
Sats 267: kr. 6.270,00 pr. halvdagsmøde, K-udvalg 
Sats 268: kr. 550,00 pr. time, formandsskabsmøder 
 
 
LKO 5423 Pensionsgivende funktionsvederlag - reguleret 
LKO 5427 Pensionsgivende funktionsvederlag - reguleret 
Pr. 1. november 2021 indgår funktionsvederlagene ikke i beregning af plustid. 
 
LKO 6702 Pressevagt 
Vi har oprettet følgende nye satser: 
Sats 6 udgør kr. 2.446,79 pr. vagt i niveau 31/3-12 
Sats 7 udgør kr. 978,72 pr. vagt i niveau 31/3-12 
 
LKO 6736 Vagttillæg/tilkald 
Vi har oprettet følgende nye satser: 
Sats 53 udgør kr. 2.500,00 pr. vagt i niveau 31/3-12. 
Sats 54 udgør kr. 833,33 pr. vagt i niveau 31/3-12 
Sats 55 udgør kr. 1.700,00 pr. vagt i niveau 31/3-12 
Sats 56 udgør kr. 2.100,00 pr. vagt i niveau 31/3-12 
Sats 57 udgør kr. 625,00 pr. vagt i niveau 31/3-12 
 
 

Automatisk dannelse af afgangsårsag 99 

I LG 12, 1. lønkørsel vil vi danne AKKO 14/afgangsårsag 99 automatisk pr. 1/1- 
2022. 
Følgende betingelser skal være opfyldt: 
· Lønmodtager står uden AKKO 
· PKAT er 78, 80-83, 91, 105-107, 503, 505, 507, 693-697 eller LF = 3 (timeløn) 
· Oprettelsen er sket før 1/12 sidste år 
· Faste felter indeværende år er blanke 
Hvis lønmodtageren i LG 06 fortsat står med afgangsårsag 99 og opfylder 
ovennævnte slettebetingelser, så slettes registret. 
Der er VIGTIGT, at du selv sletter/ændrer den opsatte afgangsårsag pr. 1/1-2022, 
hvis du ikke ønsker at registret skal slettes. 
 
 

Ny internt kontoplan pr. 1. januar 2022 

Skal I have ny intern kontoplan fra det nye finansår, kan vi tilbyde at opsætte 
denne maskinelt. Vi skal have følgende oplysninger i et regneark: 
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Nuværende kontostreng samt ny kontostreng (delregnskab, segmenter og evt. 
adm.tj.st.) Eller lønnumre med oplysning om ny kontostreng. 
Vi skal have ovenstående oplysninger senest medio november 2021. Når vi får 
henvendelsen, vil vi danne en transaktion pr. 1. januar 2022, med den nye 
kontostreng. 
 
Efter supplementsperioden (LG 03/22, 1. lønkørsel) vil vi tilrette 
konteringsoplysningerne tilbage i tiden, til de oplysninger der er registreret pr. 1. 
januar i indeværende år. Dette gør vi for at sikre, at fremtidige efterreguleringer 
vedr. gammelt år vil blive konteret i henhold til den nye kontostreng. 
 
 

Andre ændringer 

Opsummering til Tjenestetid og normaltid under Arbejds-/tjenestetid 2 
samt til feriedage under Ferieoplysninger 4. 
Opsummering til felterne foretages fremover datostyret i henhold til de 2 ferieår, 
således at timer, der beregnes i perioden 01-09-2020 til 31-08-2021 opsummeres 
til felterne vedr. ferieåret 2020 og perioden fra 01-09-2021 opsummeres til felterne 
vedr. ferieåret 2021. 
Felterne anvendes udelukkende til beregning af bevillingstimer på LKO 5001 og 
5011. 
Vi har på tilsvarende måde ændret opsummeringen til feriedage under 
Ferieoplysninger 5. 
 
 
 

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 
 
 
 

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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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? 
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 Driftsstatus 

https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/
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