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Løninformation nr. 22 af 23. 
november 2021 

LG 12/21, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 30. november 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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Nye aftale/overenskomster 

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med 

forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne med virkning fra 1. 

april 2021 (Modst.nr. 032-21). 

LKO 4263 Sektorforskningstillæg, pensionsgivende 

Sats 11, Seniorforsker, ny værdi pr. 1. april 2021, kr. 91.282,00 i niveau 31/3-

2012 – der er foretaget efterregulering. 

 

Cirkulære af 4. november 2021 om protokollat om visse ansættelsesvilkår 

for videnskabeligt personale ved universiteter med virkning fra 1. april 

2021 (Medst.nr. 033-21). 

LKO 4261 Adjunkt-/lektortillæg, pensionsgivende 

Sats 7, Lektor og seniorforsker og sats 11, Seniorrådgiver ny værdi pr. 1. april 

2021, kr. 91.282,00 i niveau 31/3-2012 – der er foretaget efterregulering. 

 

LKO 4265 Stipendiater/kandidater/forskning 

Sats 21, Seniorforsker ny værdi pr. 1. april 2021, kr. 91.282,00 i niveau 31/3-2012 

– der er foretaget efterregulering. 

 

Vi har oprettet en ny løndel til tillæg i § 5a i cirkulære af 4. november 2021 om 

protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved 

universiteter (Medst.nr. 033-21) 

LKO 4268 Forfremmelsesprogram 

Løndelen er åben for PKAT 021, 022, 028, 038, 039, 043, 044, 046, 049, 064, 069, 

084, 085, 086, 089, 108 og 149. 

Årligt grundbeløb udgør kr. 45.437,00 i niveau 31/3-12. 

 

Cirkulære af 5. november 2021 om stillingsstruktur for videnskabeligt 

personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS) (Medst.nr. 034-21). 

LKO 4265 Stipendiater/kandidater/forskning 

Sats 8, Seniorforsker ved GEUS og sats 9, Seniorrådgiver ved GEUS ny værdi pr. 1. 

april 2021, kr. 91.282,00 i niveau 31/3-2012 – der er foretaget efterregulering. 

 

Cirkulære af 5. november 2021 om visse ansættelsesvilkår for 

videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker 

og museer m.v. under Kulturministeriet (Medst.nr. 035-21).  

LKO 4265 Stipendiater/kandidater/forskning 

Sats 17, Seniorforsker, sats 18, Seniorrådgiver og sats  19, projektseniorforsker ny 

værdi pr. 1. april 2021, kr. 91.282,00 i niveau 31/3-2012 – der er foretaget 

efterregulering. 
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Cirkulære af 5. november 2021 om visse ansættelsesvilkår for 

kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske 

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 

Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet (Medst.nr. 036-21). 

LKO 4261 Adjunkt-/lektortillæg, pensionsgivende 

Sats 9. Lektor, ny værdi pr. 1. april 2021, kr. 91.282,00 i niveau 31/3-2012 – der 

er foretaget efterregulering. 

 

Cirkulære af 5. november 2021 om protokollat til overenskomst for 

akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for 

kunstnerisk/videnskabeligt personale på Den Danske Scenekunstskole 

med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 037-21). 

Der er ingen lønmæssige ændringer for PKAT 094. 

 

Cirkulære af 16. november 2021 om stillingsstruktur ved 

diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen med virkning 

fra 1. april 2021 (Medst.nr. 040-21). 

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

Ændringer til eksisterende PKAT 

PKAT 021 Kiropraktorer 

Trin 21, chefkonsulenter med personaleledelse, er oprettet på KL 53 og 54 og er 

tilføjet i SLS-guiden. 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0660 Bidrag til tjenestemandspension 

Løndelen er åbnet for indrapportering 17 år frem i tiden. 

 

LKO 2249 Rådighedstillæg 

Løndelen er åbnet for PKAT 060 KL 53 og 57. 

 

LKO 3172 Tillæg for varetagelse af særlig funktion, pensionsgivende 

Løndelen er åbnet for PKAT 193. 

 

LKO 3365 Ulempetillæg 

Ny sats 38, der udbetaler 40 pct. af grundlønnen 

Ny sats 39, der udbetaler 19,57 - pr. 1. marts 2022 udgør tillægget kr. 19,88. 

 

LKO 3813 Funktionstillæg, ikke-pensionsgivende 

Felt 2 er åbnet for indrapportering - sats 1 bevirker, at tillægget udbetales fuldt ud 

for timelønnede i stedet for at indgå i beregningen af timelønnen på LKO 4986. 
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LKO 3821 kvalifikationstillæg, pensionsgivende 

LKO 3822 kvalifikationstillæg, pensionsgivende 

Løndelene er åbnet for indrapportering 7 år frem i tiden. 

 

LKO 6990 Merarbejdstimer ved deltidsansættelse 

LKO 6995 Merarbejdstimer ved deltidsansættelse 

Pr. 1. november 2021 beregnes der pensionsbidrag for alle PKAT. 

 

LKO 7073 Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd 

Max. vedrørende eget forhøjet bidrag er hævet til 100,00 pct. 

 

Nye løndele 

LKO 3385 Vederlag for lukkevagt 

Aftale af 8. december 2009 mellem 3F og Undervisningsministeriet om ekstra 

vederlag til skolebetjente og skolebetjentmedhjælpere ved statslige selvejende 

gymnasier, VUC og SOSU-skoler. 

 

Ny løndel til udbetaling af vederlag for lukkevagt. I felt 1 indrapporteres antal 

vederlag, i felt 3 relevant sats og felt 4 skal være = 1, såfremt der skal tillægges 50 

pct. til vederlagene. 

Vederlagene udgør i niveau 31/3-2012: 

Sats 1, kr. 154,82 

Sats 2, kr. 193,66 

Sats 3, kr. 232,35 

Sats 4, kr. 271,29 

Sats 5, kr. 310,71 

Sats 6, kr. 348,29 

Sats 7, kr. 386,79 

Sats 8, kr. 120,08 

 

LKO 3907 Funktionstillæg, pensionsgivende 

Ny løndel, der ikke indgår i beregning af over- og merarbejde. 

 

Oprydning i løndele 

LKO 2256 Amanuensistillæg 

Sats 1 er lukket for indrapportering. 
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Ny kommunale procentregulering 

Ny kommunal procentregulering pr. 1. oktober 2021, 45,6933 pct. – der er 

foretaget efterregulering for nedenstående PKAT og løndele: 

 

PKAT 177 Ansat (amts)kommunal 

 

LKO 2614 Koloni-/weekendophold 

LKO 5116 Varskotillæg 

LKO 5400 Omlagte timer 

LKO 5579 Mistet fridag 

 

Ny kørselskalender for 2022 

Kørselskalenderen for 2022 er klar. 

Som noget nyt, og efterspurgt af flere kunder, indeholder kørselskalenderen for 

2022 ligeledes frister for de 2 første lønkørsler i 2023. 

Du kan finde kørselskalenderen for 2022 her 

 

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/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2022/
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 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/

