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Løninformation nr. 24 af 21. 
december 2021 

LG 01/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 30. 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: 
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Ny løndel vedr. ny ferielov 

Vi har oprettet en ny løndel 5041 til udbetaling af overførte feriedage i henhold til 

den ny ferielov. 

 

Anvendes pr. 1. januar til fratrådte, der ikke har afholdt alle feriedage optjent i 

perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 og som derfor skal udbetales 

kontant til lønmodtageren. 

 

LKO 5041 beregner af ferietotalerne vedrørende ferieåret 2020 og udbetaler 0,5 

procent af den feriegivende løn. 

 

 

Kommende ændring vedr. gammel ferielov 

LKO 5040 Udbetaling af overført ferie ved fratrædelse – gammel ferielov 

Beregning af godtgørelse for overførte feriedage, der er optjent i 2019 er hidtil 

blevet beregnet som 0,5 procent af den feriegivende løn optjent i perioden 1. 

januar 2020 til 31. august 2020. 

 

Efter at have henvendt os i Beskæftigelsesministeriet om beregningsmåden, har vi 

fået svaret, at der skal tages udgangspunkt i 16,64 feriedage i stedet for 25 

feriedage. Det betyder, at der er udbetalt for lidt, da det svarer til 0,75 procent af 

lønnen pr. dag. 

 

Til den kommende lønkørsel rettes beregningen på LKO 5040, således at 

udbetalingen er korrekt. 

 

Til lønkørslen ultimo januar foretager vi desuden rettelse af de udbetalinger, der er 

foretaget i 2020, hvor vi tager udgangspunkt i det beregnede beløb, der opregnes 

til 0,75 procent og differencen bliver udbetalt via en automatisk dannet engangs-

løndel, der oprettes til formålet. 

 

 

 

Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0236 Nulstil ferietotaler 

Vi har rettet nulstillingen, således at den også nulstiller ved brud i perioden - den 

var sat til at nulstille den sidste dag i måneden. 

 

 

LKO 0630 AUB-bidrag 

Ny værdi pr. 1. januar 2022 for et fuldtidsårsværk, kr. 3.148,80. 

Der er i beløbet taget højde for fritagelse for hver 50. medarbejder. 
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LKO 1902 Rettelse af bidrag til tjenestemandspension 

Løndelen er åbnet for PKAT 517: Operasangere ved Det Kongelige Teater. 

 

 

LKO 2000 Løn 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 060: Journalister, KL 53 - anvendes hvis 

pågældende er ansat under rammeaftalen for kontraktansatte chefer i staten. 

 

 

LKO 2208, Fleksibilitetstillæg – pensionsgivende 

Sats 0 er hævet til 10.400 pr. år pr. 01.04.2021 

Sats 2 er hævet til 7.700 pr. år pr. 01.04.2021 

 

 

LKO 2301 Kvalifikationstillæg 

Pr. 1. januar 2022 indgår tillægget i beregning af LKO 7448 for PKAT 401: 

Tjenestemænd i Grønland i GRP 851. 

 

 

LKO 2390 Værdi af fri kost og logi 

Sats 0 ny værdi pr. 1. januar 2022, kr. 42.265,00. 

 

 

LKO 2395 Værdi af fri kost og logi 

Sats 2 ny værdi pr. 1. januar 2022, kr. 70,00. 

 

 

LKO 2455 Åremålstillæg, pensionsgivende 

LKO er nu åben for PKAT 257: Fuldmægtige m.fl. i SKAT 

 

 

LKO 2682 Sygedagpenge, timer 

LKO 2689 Sygedagpenge, feriegivende, Beløb 

LKO 2690 Sygedagpenge, ikke feriegivende, Beløb 

Ny værdi pr. 1. januar 2022 for det maksimale ugentlige beløb, kr. 4.465,00. 

 

 

LKO 2721 1. - 2. ledighedsdag 

LKO 2722 1. - 2. ledighedsdag 

Ny værdi pr. 1. januar 2022 for godtgørelse pr. dag, kr. 893,00. 
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LKO 4251 Hjemflytningstillæg 

LKO 4351 Hjemflytningstillæg 

Nye værdier pr. 1. januar 2022, kr. 83.190,00, kr. 111.330,00 og 139.260,00. 

 

 

LKO 5790 Stipendie 

Ny værdi pr. 1. januar 2022, kr. 6.397,00. 

 

 

LKO 6102 Ulempetillæg – 25% af timelønnen 

Lønkoden er åbnet for PKAT 084: Farmaceuter i GRP 026. 

 

 

LKO 6595 Overtidstillæg v/afspadsering 

Felt 4 er åbnet for indrapportering af sats 1, der bevirker at beløbet, der udbetales, 

dannes under LKO 7018 med kreditor 1073 og fremsendes til pensionskassen som 

eget frivilligt bidrag. 

 

 

LKO 7016 Pensionsbidrag af tillæg 

Vi har oprettet en ny sats 61, der beregner 19,80 pct. pensionsbidrag. 

 

 

LKO 8740 Lønforskud/a-conto beløb/tjenestlig gæld,  

Max. vedr. totalbeløb i felt 2 er hævet til kr. 325.000. 

 

 

LKO 8860, Bidrag til Min A-kasse 

Sats 3 (Heltidsforsikring med efterlønsbidrag) rettet til kr. 1.011 månedligt. 

Øvrige satser er uændret.  

 

 

 

 

Kontraktansatte chefer omfattet af rammeaftalen 

Vi har pr. 1. april 2021 ændret beløbet på LKO 2000 fra kr. 521.094,00 til kr. 

534.703,00. 

 

På grund af en mangel i udskrivning af advis RK8120 til RK8124 i sidste lønkørsel, 

har vi udskrevet dem endnu en gang i denne lønkørsel. 
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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 2022 

 

 

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” 

https://oes.dk/systemer/driftstatus/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2022/
https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
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 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://modst.dk/systemer/driftstatus/

