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Løninformation nr. 9 af 9. maj 2022 
LG 06/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 16. maj 2022.  
 
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 cirkulærer mv. 

Cirkulære af 27. april 2022 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og 
lejeboliger pr. 1. august 2022 (Medst.nr. 019-22). 
Boligbidraget forhøjes pr. 1. august 2022 med 1,7 procent. 
Vi foretager som tidligere år automatisk regulering af LKO 8420, 
Tjenesteboligbidrag, vurderingsleje og 8425, Lejeboligbidrag, vurderingsleje til LG 
08-2022. 
 
Cirkulære af 27. april 2022 om betaling mv. under funktion i højere stilling 
for tjenestemænd i staten og Folkekirken (Medst.nr. 018-22). 
Reglerne om karens i § 4 er ændret, således at karensperioden forlænges fra 15 og 
22 dage til 30 dage. Det er samtidig aftalt, at ansatte efter udløbet af 
karensperioden har ret til funktionsvederlag under sygdomsfravær i indtil 28 dage 
samt under afvikling af ferie/særlige feriedage. 
 
 
 

Ændring af eksisterende PKAT 

PKAT 023, Hjælpepræster 
PKAT 254, Præster  
PKAT 654, Særpræster 
Efter anmodning fra PFA skal kreditor 1001 anvendes fremover for alle præster i 
stedet for kreditor 1023, uanset at der er tale om supplerende pension. 
For PKAT 023 er den automatiske oprettelse af LKO 7019 ændret, således at 
kreditor 1001 dannes i stedet for 1073, idet pensionsbidraget pr. 1. april 2019 
afregnes til PFA og ikke til VELLIV. 
Ved indrapportering af pensionsløndele udskrives fremover en fejl, hvis man 
anvender en anden kreditor end 1001. 
 
 
PKAT 144 Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskolerne 
Cirkulære af 24. marts 2021 om organisationsaftale af 4. marts 2021 mellem 
Børne- og Undervisningsministeriet og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder 
Forbundet for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler med virkning fra 1. 
april 2021.  
 
For KL 52, elever, er basislønnen afrundet pr. 1. maj 2022 i henhold til aftalen: 
TR 01, fra kr. 105.508,00 til kr. 105.500,00 
TR 02, fra kr. 158.328,00 til kr. 158.300,00 
TR 03, fra kr. 184.672,00 til kr. 184.700,00 
 
 
 



Side 3 af 6 
 
PKAT 261 Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, KL 54-62: 
Overenskomst af 16. februar 2022 mellem Grønlands Selvstyre og Fag Og Arbejde 
med virkning fra 1. april 2021. 
 
Vi har oprettet følgende nye klasser pr. 1. april 2021: 
KL 57, Social- og sundhedshjælpere 
KL 58, Social- og sundhedsassistenter 
KL 59, sygehjælpere 
 
Vi har oprettet følgende nye klasser pr. 1. april 2022: 
KL 60, Social- og sundhedshjælpere 
KL 61, Social- og sundhedsassistenter 
KL 62, sygehjælpere 
 
LKO 2092 Pensionsgivende tillæg 
Vi har oprettet en ny sats 13, der beregner kr. 550,00 årligt i niveau 31/3-2012. 
Løndelen dannes fremover automatisk ved oprettelse af KL 60, 61 og 62. 
 
LKO 2420 Særligt tillæg 
Vi har åbnet løndelen for KL 59 og 62 og dannes fremover automatisk efter 2 år på 
TR 11. 
 
 
 

Nye løndele 

Ny LKO 2221, Bolig- og opholdsudgifter 
Løndelen er åben for alle PKAT i GRP 034 - indrapporteres med et månedligt beløb. 
Beløbet konteres på artskonto 22.36 og er ikke skattepligtigt. 
 
 
Ny LKO 7950 Pensionsbidrag, seniorbonus 
Anvendes i forbindelse med hel- eller delvis konvertering af seniorbonus til 
pensionsbidrag, der skal indbetales til en individuel konto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 4 af 6 
 
Ændring af eksisterende løndele 

LKO 2591 Etablering 
Løndelen er åbnet for GRP 805. 
 
 
 
LKO 3881 Personligt tillæg - pensionsgivende 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 034: Ergoterapeuter, 035: Fysioterapeuter og 037: 
Jordmødre. 
 
 
LKO 4171 Undervisningstillæg 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 619: Lærere ved FGU og har oprettet en ny sats 25, 
der beregner kr. 38.300,00 (niveau 31/3-2012). 
Anvendes til virksomhedsoverdragede, der tidligere var omfattet af 
organisationsaftalen for PKAT 620 og som både skal have udbetalt tillæg på enten 
kr. 9.850 eller kr. 6.850 kr. på LKO 4174 samt dette tillæg på kr. 38.300,00. 
 
 
LKO 4985 Timeløn, AVU, FVU og ordblindeundervisning 
Løndelen er lukket igen for PKAT 619: Lærere ved FGU. 
 
 
LKO 7018 Pensionsbidrag, overenskomstansatte 
Felt 4 er lukket for indrapportering af sats 1 pr. 1. april 2022 og SLS-guiden er 
tilrettet, da alderskriteriet på 25 år for OAO-pensionen er udgået.  
 
 
LKO 7224 Individuel ratepension/livrente 
Ny sats 2 i Felt 4, der beregner af al A-indkomst inkl. feriepenge, anvendes af GRP 
15. 
 
 
 

Diverse 

Fast felt 710, løbende særlig feriegodtgørelse 
Feltet, der blev nulstillet i LG 03-2022 1. lønkørsel for de, der ikke havde beregnet 
feriegivende løn, er rekonstrueret. 
For lønmodtagere, der er fratrådt, og som ikke har fået det korrekte beløb udbetalt 
i forbindelse med beregningen af LKO 5001, er det manglende beløb indrapporteret 
på LKO 6980 af Økonomistyrelsen. 
 
 



Side 5 af 6 
 
Advis til rettelse af LKO 5041 Udbetaling af overført ferie ved fratræden 
Der udskrives advis RK8134 ”Kr. xx,yy er udbetalt på LKO 5041 i LG XX. Optjente 
feriedage udgør XX dage.” til personer med fejl i beregningen af LKO 5041, det vil 
sige personer der har optjent færre end 25 feriedage. Rettelse skal foretages 
manuelt. 
 
 

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 Driftsstatus 
 

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 og 
dem vedrørende eSkattekort – 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/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2022/
https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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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/
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