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Løninformation nr. 23 af 9. december 
2021 

LG 01/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. december 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: 

 

Nye aftale/overenskomster .............................................................................. 2 

Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 6 

Ferie i forbindelse med årsskiftet 2021/2022 ..................................................... 7 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 8 

Advis ............................................................................................................ 8 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 9 
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Nye aftale/overenskomster 

PKAT 065 Læreruddannede 

Cirkulære af 18. november 2021 om organisationsaftale for ansatte i staten med en 

læreruddannelse mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation med 

virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 041-21). 

 

Dækningsområdet er udvidet til at omfatte en del selvejende institutioner, jf. bilag 

A i aftalen - der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

 

PKAT 088 Lærere ved gymnasieskoler mv. 

PKAT 623 Pædagogiske ledere ved gymnasieskoler 

Cirkulære af 19. november 2021 om overenskomst for lærere og pædagogiske 

ledere ved gymnasieskoler mv. mellem Skatteministeriet og Gymnasieskolernes 

Lærerforening med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 044-21).  

Der er ingen lønmæssige ændringer. 

 

 

PKAT 115 Jordbrugsteknikere og jordbrugsteknologer samt 

forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet 

Cirkulære af 30. november 2021 om organisationsaftale for 

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus 

Universitet med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 048-21). 

 

Pr. 1. april 2022 omfatter organisationsaftalen professionsbachelorer i jordbrug i 

henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1162 af 10. 

juli 2020 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser, når uddannelsen er taget med udgangspunkt i 

uddannelsen som jordbrugsteknolog og er en forudsætning for stillingen. 

 

Vi har oprettet en ny KL 54: 

KL 54 Professionsbachelorer 

1. og flg. år TR 01, kr. 321.374,00 i niveau 31/3-2012. 

Der beregnes 15 pct. pensionsbidrag - LKO 7018 sats 5 skal anvendes. 

 

 

Diverse cirkulærer 

Cirkulære af 30. november 2021 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd 

med virkning fra 1. september 2015 (Medst.nr. 047-21). 

Der er ingen lønmæssige ændringer. 
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PKAT 193 Socialrådgivere 

PKAT 238 IT-medarbejdere, SAMDATA 

PKAT 257 Fuldmægtige m.fl. i SKAT 

Vi har oprettet en ny KL 90 til kontraktansatte chefer, der ansættes efter cirkulære 

af 24. november 2021 om rammeaftale om kontraktansættelse i staten med 

virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 045-21). 

 

Kontraktansatte Chefer aflønnes i niv. 31/03-12: 

TR 01, Gruppe 1, kr. 534.703 - 575.745 * 

TR 02, Gruppe 2, kr. 592.911 - 704.880 

TR 03, Gruppe 3, kr. 797.263 

TR 04, Gruppe 4, kr. 891.980 

For TR 01 og 02 skal LKO 2000 indrapporteres. 

* indtil 1. april 2021 udgør laveste niveau kr. 521.094 

 

 

Cirkulære af 24. november 2021 om rammeaftale om kontraktansættelse i 

staten med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 045-21). 

Der er pr. 1. april 2021 aftalt en forhøjelse af basislønnen i Gruppe 1 fra kr. 

521.094 til kr. 534.703 i niveau 31/3-2012. 

 

Til lønkørslen ultimo december ændrer ØS automatisk LKO 2000 for KL 90 TR 01 

pr. 1. april 2021 til kr. 534.703,00 for de, der i dag får beregnet kr. 521.094,00. 

 

Vi har foretaget udtræk over registrerede lønninger på LKO 2000 for KL 90 TR 01, 

og de viser mange forskelligartede beløb, der ikke er afrundet til hele kroner eller 

er lidt lavere eller højere end kr. 521.094,00. 

 

Vi har derfor til denne lønkørsel udskrevet diverse advis på de chefer, der skal 

undersøges nærmere og eventuelt rettes af institutionerne til den ny basisløn: 

 

RK8122 udskrives, hvis der er indrapporteret et årligt grundbeløb, der er mindre 

end kr. 521.094,00: 

”Årslønnen er lavere end nedre grænse i intervallønnen for kontraktansatte chefer”  

 

Advis'et er samtidig udskrevet for KL 90 TR 02, hvis der er indrapporteret et årligt 

grundbeløb, der er mindre end kr. 592.911,00. 

 

RK 8123 udskrives for KL 90 TR 01, hvis der er indrapporteret et årligt grundbeløb, 

der er større end kr. 521.094,00 men mindre end den ny nedre grænse: 

”Skal årslønnen ændres til kr. 534.703,00, som er den ny nedre grænse i Gruppe 

1?” 

 

Institutionen skal selv foretage eventuel ændring til det nye grundbeløb. 
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For Gruppe 1 er det således kun beløb, der er præcis kr. 521.094 i niveau 31/3-

2012, der automatisk ændres til 534.703 i niveau 31/3-2012. Øvrige beløb, der er 

indrapporteret skal eventuelt ændres af institutionen. 

 

 

Chefer, der er indplaceret på PKAT 093, Særligt aflønnede, men som er 

omfattet af rammeaftalen:  

Vi foretager ikke automatisk ændring for PKAT 093, idet det ingen steder er 

registreret, om de er omfattet af rammeaftalen - vi udskriver dog et advis, hvis der 

er indrapporteret et årligt grundbeløb på kr. 521.094,00: 

 

RK8124: 

”Skal årslønnen ændres til kr. 534.703,00, som er den ny nedre grænse i Gruppe 

1?” 

Institutionen skal selv foretage eventuel ændring til det nye grundbeløb. De kan 

vælge samtidig ændre chefen til relevant PKAT - hvis ikke der på denne PKAT 

allerede er oprettet en KL 90, kan henvendelse rettes via serviceportalen, hvorefter 

den vil blive poprettet hurtigst muligt. 

 

Årlige grundbeløb, der er større end det maksimale, der kan aftales: 

I forbindelse med analysen er vi også stødt på nogle chefer, hvor der er 

indrapporteret en løn, der er større end grundbeløbet for øvre grænse - det kan 

skyldes, at pågældende er indplaceret forkert. 

 

Fremover foretages der ved indrapportering af LKO 2000 validering af beløbets 

størrelse og vi udskriver fremover følgende advis: 

RK8120 udskrives for ansatte på TR 01, såfremt grundbeløbet overstiger kr. 

575.745,00: 

”Årslønnen er større end øvre grænse i intervallønnen for chefer i Gruppe 1” 

 

RK 8121 udskrives for ansatte på TR 02, såfremt grundbeløbet overstiger kr. 

704.880,00: 

”Årslønnen er større end øvre grænse i intervallønnen for chefer i Gruppe 2” 

Institutionerne bør foretage rettelse af grundbeløbet eller af en mulig fejlagtig 

indplacering. 

 

PKAT 555 Elever i skolepraktik, EGU-elever 

Bekendtgørelse nr.2059 af 09/11/2021 om ændring af bekendtgørelse om 

skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i FGUbaseret 

erhvervsuddannelse 

 

Ny KL 13 som erstatter KL 09 pr. 1. januar 2022 

TR 01 – 04 med oprykning efter 1 år. (Under 18 år indplaceres på TR 01) 
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Ny LKO 5817 Skolepraktikydelse (erstatter LKO 5814): 

TR 01 1. år – kr. 2.045 pr. uge (kr. 854 for elever under 18 år) 

TR 02 2. år – kr. 2.250 pr. uge (kr. 854 for elever under 18 år) 

TR 03 3. år – kr. 2.489 pr. uge (kr. 854 for elever under 18 år) 

TR 04 4. år – kr. 2.930 pr. uge (kr. 854 for elever under 18 år) 

 

Ny LKO 5827 Skolepraktikydelse - den måned personen fylder 18 år (erstatter LKO 

5824) 

TR 01-04 giver forskellen mellem lønnen under 18 og lønnen fra 18 år 

TR 01 – kr. 1.191 

TR 02 – kr. 1.396 

TR 03 – kr. 1.635 

TR 04 – kr. 2.076 

 

Ændringen vedr. de 4 trin er både gældende for nye elever fra 1/1-2022 og for 

elever, der allerede modtager skoleydelse. 

Elever på KL skal ændres til KL 13 af institutionerne. 

 

LKO 5815, 5816, 5820, 5825, 5826: Nye beløb pr. 1/1-2022 iflg. Finanslov 

 

Skoleydelse ved forberedende grunduddannelse: 

Under 18 år 390 

18 år og derover, hjemmeboende 678 

18 år og derover, udeboende 1.574 

Forsørgertillæg, enlige 1.523 

Forsørgertillæg, ikke-enlige 609 

 

Skoleydelsen i 2022: 

I henhold til § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 1395 af 28. 

september 2020, fastsættes skoleydelsen i 2022 til 

for elever under 18 år - 854 kr. pr. uge 

for elever, der er fyldt 18 år, for hjemmeboende – 2.170 kr. pr. uge 

for elever, der er fyldt 18 år, for udeboende og 2.170 kr. pr. uge. 

 

Skolepraktikydelse i 2022: 

I henhold til § 66 k, stk. 1 i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 1395 af 28. 

september 2020, fastsættes skolepraktikydelsen i 2022 til 

For elever under 18 år. - 854 kr. pr. uge 

For elever, der er fyldt 18 år og på 1. år af hovedforløbet - 2.045 kr. pr. uge. 

For elever, der er fyldt 18 år og på 2. år af hovedforløbet - 2.250 kr. pr. uge. 

For elever, der er fyldt 18 år og på 3. år af hovedforløbet - 2.489 kr. pr. uge. 

For elever, der er fyldt 18 år og på 4. år af hovedforløbet og derover - 2.930 kr. pr. 

uge. 
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Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 5123 Tillæg for ekstra timer 

Løndelen er åbnet for PKAT 691. 

 

LKO 5376 Særskilt vederlæggelse 

Ny bekendtgørelse BEK 826 af 28/04/2021. 

Sats 143-150, 189 og 190 anvendes til §1 stk. 2, nr. 2 og 3 (institutioner omfattet 

af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse. Nye værdier indlagt pr. 1/12-2021. 

Sats 143: kr. 65.500,00 Formænd m 2000 årselever og derover  

Sats 144: kr. 32.500,00 Næstformænd 

Sats 145: kr. 52.000,00 Formænd m 1000-1999 årselever 

Sats 146: kr. 26.000,00 Næstformænd 

Sats 147: kr. 39.000,00 Formænd med 500-999 årselever 

Sats 148: kr. 19.500,00 Næstformænd 

Sats 149: kr. 26.000,00 Formænd m under 500 årselever 

Sats 150: kr. 13.000,00 Næstformænd 

Sats 189: kr.  6.500,00 Forretningsudvalg 

Sats 190: kr. 13.000,00 Forretningsudvalg 

 

Nye satser 269-281 er oprettet pr. 1/5-2021 til §1, stk. 2 nr. 1 (institutioner 

omfattet af lov om erhvervsrettet uddannelse): 

Sats 269: kr. 86.100,00 Formænd m over 5000 årselever  

Sats 270: kr. 43.100,00 Næstformænd 

Sats 271: kr. 78.000,00 Formænd m 2000 årselever og derover  

Sats 272: kr. 39.000,00 Næstformænd 

Sats 273: kr. 62.400,00 Formænd m 1000-1999 årselever 

Sats 274: kr. 31.200,00 Næstformænd 

Sats 275: kr. 46.800,00 Formænd med 500-999 årselever 

Sats 276: kr. 23.400,00 Næstformænd 

Sats 277: kr. 31.200,00 Formænd m under 500 årselever 

Sats 278: kr. 15.600,00 Næstformænd 

Sats 279: kr. 18.100,00 Forretningsudvalg 

Sats 280: kr. 15.600,00 Forretningsudvalg 

Sats 281: kr.  7.800,00 Forretningsudvalg 

 

LKO 7016 Pensionsbidrag af tillæg 

Vi har oprettet en ny sats 60, der beregner 17,45 pct.  

 

 

LKO 7018 Pensionsbidrag 

Vi har oprettet en ny sats 154, der beregner 17,45 pct. 
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LKO 9635 Kontingent/Lån 1883 

Vi har åbnet løndelen for GRP 780 

 

 

Ferie i forbindelse med årsskiftet 2021/2022 

Indberetning af ferieløndele i LG 01/22, 2. lønkørsel - årsskiftet 

2021/2022 

 

Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for perioden 1. september 

2020 til 31. august 2021: 

LKO 5011 skal anvendes 

 

Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for perioden 1. september 

2021 til 31. august 2022: 

LKO 5001 skal anvendes 

 

Afregning af godtgørelse for særlige feriedage: 

Indrapporteres løndelene med en dato i 2021 eller tidligere, beregner  
 LKO 5017 af den feriegivende løn for 2021 

 LKO 5027 af den feriegivende løn for 2020 

 LKO 5037 af den feriegivende løn for 2019 

 

Indrapporteres løndelene med en dato i 2022, beregner  
 LKO 5017 af den feriegivende løn for 2022 

 LKO 5027 af den feriegivende løn for 2021 

 LKO 5037 af den feriegivende løn for 2020 

 

Fra LG 02-2022 beregnes der uanset dato: 
 LKO 5017 af den feriegivende løn for 2022 

 LKO 5027 af den feriegivende løn for 2021 

 LKO 5037 af den feriegivende løn for 2020 

 

For PKAT 401-499, Ansatte i Grønland er de gamle regler fortsat: 

 Løndel 5000 = optjeningsåret 2021 

 Løndel 5010 = optjeningsåret 2020 

 Løndel 5020 = optjeningsåret 2019 

 

BEMÆRK: Løndel 5000/5017 kan kun indrapporteres for LF 1 med en 

ikrafttrædelsesdato 01.01.2022 eller senere og vedrører således optjeningsåret 

2022 – for bagudlønnede skal datoen være før 01.01.2022 og vedrører dermed 

optjeningsåret 2021. 

 



Side 8 af 9 

 

Løndel 5020 og løndel 5037 samt løndel 8901 og 8903 vedr. forrige år er lukket for 

indrapportering til LG 01/xx. 

 

 

 

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  

 
 

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/


Side 9 af 9 

 

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://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/

