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Løninformation nr. 7 af 7. april 2022 
LG 05/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 13. april 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: 
 
Ændring til aftaler og overenskomster ............................................................... 2 
Ændring af eksisterende løndele ....................................................................... 4 
Nulstilling af feriefelter .................................................................................... 5 
Få datoer for lønkørsler direkte i din kalender .................................................... 5 
Advis RB7240 vedrørende særlige feriegodtgørelse ............................................. 5 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 6 
Advis ............................................................................................................ 6 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 7 
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Ændring til aftaler og overenskomster 

LC/CO10 Fællesoverenskomst 
Cirkulære af 24. marts 2022 om Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og 
Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10) med 
virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 016-22). 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
OAO Fællesoverenskomst 
Cirkulære af 30. marts 2022 om Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og 
Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-
fællesoverenskomsten) med virkning fra 1. april 2021 (Medst. Nr. 015-22). 
 
Den 1. april 2022 ændres pensionsbestemmelserne for den høje pension jf. § 7, 
stk. 2, aldersgrænsen på 25 år udgår og karensperioden nedsættes fra 4 år til 2 år.  
Aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 13 (den lave 
sats) er 01-04-2020 eller tidligere ændres automatisk med virkning fra den 1. april 
2022 til LKO 7018 sats 12 (den høje sats), ændringen foretages til den kommende 
lønkørsel. Satsen ændres dog ikke for medarbejdere der har været på AKKO i 
perioden 01-04-2020 til 01-04-2022, her udskrives i stedet for advis RR2975.  
 
Advis RK8128 udskrives på de aktive medarbejdere der har en fremtidig 
indberetning på LKO 7018 sats 12 (den høje sats) og hvor ikrafttrædelsesdatoen på 
LKO 7018 sats 13 (den lave sats) er senere end 01-04-2020. 
 
Fremover dannes der to advis for medarbejdere med LKO 7018 sats 13 (den lave 
sats) 

• RK8126 efter 1 år og 3 måneder på LKO 7018 sats 13 (den lave sats) 
• RK8127 efter 2 år på LKO 7018 sats 13 (den lave sats) 

 
 
PKAT 034 Ergoterapeuter 
PKAT 035 Fysioterapeuter 
PKAT 036 Bygningskonstruktører 
PKAT 037 Jordemødre 
Vi har åbnet følgende løndele for beregning i perioden 1. april 2021 til og med 31. 
december 2021 idet de jf. de generelle bemærkninger til AC-overenskomsten pkt. 
2, b først overgår til arbejdstidsreglerne ved udgivelsen af cirkulæret. Løndelene er 
er lukket for indrapportering pr. 1. januar 2022 eller senere. 
 
LKO 6102, Ulempetillæg - 25 % af timelønnen 
LKO 6104, Weekendgodtgørelse - 50 % 
LKO 6220, Overarbejde 
LKO 6224, Mistet fridag 
LKO 6203, Weekend / helligdage 
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PKAT 037 Jordemødre 
Vi har oprettet nye klasser til jordemødre, der ikke underviser: 
 
KL 51, Jordemødre 
Indplaceres i lønforløbet basisløntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7 (og TR 19, 20 og 21). 
 
KL 55, Kandidater 
Indplaceres i lønforløbet basisløntrin 4, 5, 6 og 8 (og TR 19, 20 og 21). 
LKO 7018 dannes med sats 27, der beregner 17,1 pct. 
 
 
PKAT 583 Pædagogisk personale  
Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie 
grundskoler gældende for perioden 1. april 2021 til og med 31. marts 2024.  
Der tilføjes pr. 1. april 2022 et nyt skalatrin til lønforløbet for uddannede 
pædagoger – vi har i den forbindelse oprettet KL 30 og 31, der pr. 1. april 2022 
erstatter KL 40 og 45.  
 
KL 30 Uddannede pædagoger med afdelingsleder 
Indplaceres i lønforløbet skalatrin 29, 31, 33, 35, 38 og 39. Vi ændrer pr. 1. april 
2022 aktive medarbejdere fra KL 40 til KL 30 til den kommende lønkørsel.  
 
KL 31 Uddannede pædagoger uden afdelingsleder  
Indplaceres i lønforløbet skalatrin 31, 33, 35, 37, 40 og 41. Vi ændrer pr. 1. april 
2022 aktive medarbejdere fra KL 45 til KL 31 til den kommende lønkørsel.  
 
KL 12 Timelønnede 
Vi har forhøjet timelønnen pr. 1. april 2022 for TR 01 og TR 02 til hhv. kr. 185,00 
og kr. 138,50 i niveau 31. marts 2012. 
 
LKO 2092 Pensionsgivende tillæg 
Sats 9 ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 4.500 i niveau 31. marts 2012, åben for PKAT 
583, KL 18-20. Dannes fremover automatisk. 
Ny sats 12 pr. 1. april 2022, kr. 2.000 i niveau 31. marts 2012, åben for PKAT 583, 
KL 30, 31, 41, 44, 46. Dannes fremover automatisk. Vi danner automatisk pr. 1. 
april 2022 LKO 2092 sats 12 på aktive medarbejdere på KL 30, 31, 41, 44, 46, 
dannelsen foretages til den kommende lønkørsel. 
 
Pr. 1. august 2022 kan pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere der 
ønsker det få pensionsbidrag indbetalt til PenSam, KREDKO 1139.  
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Ændring af eksisterende løndele 

LKO 2051 Ikke-pensionsgivende tillæg 
Datotesten er ændret til LG - 5 år til LG + 12 år. 
 
LKO 2701 Jubilæumsgratiale 
Opsummeringen af den skattepligtige del er rettet, således at der ikke opsummeres 
til A-indkomsten. 
Vi foretager senere rettelse af A-indkomsten for udbetalinger, der er sket i 2022. 
 
LKO 4261 Adjunkt-/lektortillæg, pensionsgivende 
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). 
Sats 13 ny værdi pr. 1. april 2021, kr. 91.282, der er foretaget efterregulering. 
 
LKO 5017 Godtgørelse for særlige feriedage indeværende optjeningsår 
Fremover sættes løndelen ikke i afgang og beregner dermed af eventuelle 
efterreguleringer. 
Efter beregningen nulstilles følgende faste felter: 
Fast felt 732, særlige feriedage FETOT-1 DÅ  
Fast felt 733, Særlige feriedage FETOT-2 DÅ 
Fast felt 251, Ferietotal-1 af 5050 DÅ  
Fast felt 252, Ferietotal-2 af 5050 DÅ. 
 
LKO 5062 Ferielønregulering 
Vi har lukket løndelen for PKAT 69, tandlæger, KL 54-57, idet felterne vedr. 
tjenestetid og normaltid ikke er opsat korrekt. Vi foretager rettelse af 
opsummeringen for 2022 til den kommende lønkørsel. 
 
LKO 5066 Ferielønregulering 
Vi har ændret beregningen fremadrettet for PKAT 69, tandlæger, KL 54-57, så der 
tages højde for deres særlige årsnorm. Der er ikke foretaget efterregulering af 
allerede beregnede beløb.   
 
LKO 6950 Seniorbonus 
Løndelen er gjort tilgængelig i HR-Løn og datotesten er ændret til LG - 5 år til LG + 
5 år 
 
LKO 5145 Svejsetillæg indgår pr. 1. januar i beregning af seniorbonus.  
Vi har foretaget efterregulering. 
Felt 4 er åbnet for sats 1, der bevirker beregning af seniorbonus, på følgende 
løndele: 
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LKO 3375 Sejlads 
LKO 3376 Ulempetillæg 
LKO 3660 Søprogrammeringstillæg 
LKO 4475 Skolehjemstillæg 
LKO 5176 Afsavnstillæg 
LKO 5177 Godtgørelse for sovevagter 
LKO 5190 Togtledertillæg  
LKO 5193 Feltledertillæg  
LKO 5194 Dicardstillæg 
LKO 5349 Særlige tillæg 
LKO 5430 Tillæg (§ 4)  
LKO 6700 Rådighedsvagt 
LKO 6706 Vagttillæg/tilkald 
 
LKO 7039 Pensionsbidrag, Pbl § 53 A 
Vi har oprettet en ny sats 3, der beregner 15,79 procent. 
 

Nulstilling af feriefelter 

Fremover nulstilles ferietotaler for PKAT 26, 27, 327 og PKAT 688 KL 53 og 55 efter 
hver lønkørsel. 
Visse felter har hidtil været nulstillet for PKAT 26, 27 og 327, men nu er antallet af 
faste felter udvidet til relevante felter. 
 
 
 

Få datoer for lønkørsler direkte i din kalender 

Det er nu muligt at importere datoer for lønkørsler i 2022 direkte til din Outlook 
kalender. Tidspunktet for lønkørslen vil i din kalender blive markeret som ”ledig” og 
dermed ikke forstyrre andre aftaler i kalenderen.  
Læs mere om funktionaliteten og en vejledning til download her 
 
 
 

Advis RB7240 vedrørende særlige feriegodtgørelse 

Advis RB7240, der udskrives ved AKKO 13 og 14 i LG 06 og 09 2. lønkørsel, når der 
er beløb i særlig feriegodtgørelse, er tilrettet, således at der skelnes på, om beløbet 
vedrører indeværende eller sidste ferieår. 
 
 
 
 

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2022/
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Advis RB724 lyder fremover: 
Ved beløb i fast felt 710, Løbende særlig feriegodtgørelse indeværende år: 
Særlig feriegodtgørelse, kr. x.xxx,yy vedrørende indeværende ferieår vil ikke 
automatisk blive udbetalt - brug eventuelt LKO 6980 eller LKO 5001 sats 2 til 
anvisningen. 
Ved beløb i fast felt 729, Løbende særlig feriegodtgørelse sidste år: 
Særlig feriegodtgørelse, kr. x.xxx,yy vedrørende sidste ferieår vil ikke automatisk 
blive udbetalt - brug eventuelt LKO 6980 eller LKO 5011 sats 2 til anvisningen. 
 
 
 

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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