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Løninformation nr. 8 af 22. april 2022 
LG 05/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 29. 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 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 6 
Advis ............................................................................................................ 6 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 7 
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Ændring til aftaler og overenskomster 

AC-overenskomsten 
Som meddelt i Løninformation nr. 2 af 24. januar 2022, har vi pr. 1. april 2022 
foretaget følgende ændringer: 
 
Vi har på diverse AC-PKAT ændret indplaceringen af bachelorerne til nye klasser, 
idet lønforløbet er ændret fra basistrin 1, 2, 4 og 5 til 1, 2, 4, 5 og 6.  
 
Vi har ændret indplaceringen på PKAT 038 KL 54 til PKAT 038 KL 66, 
bibliotekarer idet lønforløbet er ændret fra basistrin 1, 2, 4, 5 og 7 til 1, 2, 4, 5, 6 
og 7. Det nye lønforløb har medført, at bibliotekarer med en lønanciennitetsdato fra 
01-05-2016 til 01-03-2017 pr. 1. april 2022 er rykket fra trin 7 til trin 6.  
 
Vi har ændret indplaceringen på PKAT 046 KL 56 til PKAT 046 KL 69, 
Handelsjurister og Cand.negot.'er idet lønforløbet er ændret fra basistrin 1, 2, 
4, 5, 6 og 8 til 2, 4, 5, 6 og 8. 
 
Vi har ændret indplaceringen på PKAT 049 KL 63 til PKAT 049 KL 68, Cand. 
phil/interpret og musikterapeuter idet lønforløbet er ændret fra basistrin 2, 4, 
5, 6, 7 og 8 til 2, 4, 5, 6 og 8. 
 
 
OAO Fællesoverenskomst 
På baggrund af ændringerne af pensionsbestemmelser i OAO-S-
fællesoverenskomsten, jf. den seneste løninformation, har vi foretaget følgende 
ændringer: 
 
LKO 7018 sats 12 og 13 
For aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 13 (den 
lave sats) er 01-04-2020 eller tidligere har vi ændret til LKO 7018 sats 12 (den 
høje sats) pr. 1. april 2022. Vi har ikke ændret sats for medarbejdere der har været 
på AKKO i perioden 01-04-2020 til 01-04-2022 – der er i stedet udskrevet advis 
RR2975: ”LKO 7018 sats 13 er i kraft. Der er AKKO i perioden 010420-010422, skal 
der ændres til sats 12?”.  
 
Advis RK8128: ”LKO 7018 sats 13 er i kraft. Der findes en fremtidig indberetning på 
LKO 7018 sats 12, skal denne ændres?” er udskrevet på 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): 
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• RK8126: ”LKO 7018 sats 13 har været i kraft i 1 år & 3 mdr., skal 
pensionssatsen ændres til den høje sats=12?”   

• RK8127: ”LKO 7018 sats 13 har været i kraft i 2 år, skal pensionssatsen 
ændres til den høje sats=12?” 

 
PKAT 155: Sceneteknikere og teatertekn. ass. v/Det Kongelige Teater 
For aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 121 (den 
lave sats) er 01-04-2020 eller tidligere, har vi ændret til LKO 7018 sats 5 (den høje 
sats) pr. 1. april 2022. Vi har ikke ændret sats for medarbejdere, der har været på 
AKKO i perioden 01-04-2020 til 01-04-2022 – der er i stedet udskrevet advis 
RR2976: ”LKO 7018 sats 121 er i kraft. Der er AKKO i perioden 010420-010422, 
skal der ændres til sats 5?”.  
 
Advis RK8129: ”LKO 7018 sats 121 er i kraft. Der findes en fremtidig indberetning 
på LKO 7018 sats 5, skal denne ændres?” er udskrevet på aktive medarbejdere der 
har en fremtidig indberetning på LKO 7018 sats 5 (den høje sats) og hvor 
ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 121 (den lave sats) er senere end 01-04-
2020. 
 
 
Til den kommende månedsløn, LG 06-2022-2 foretages følgende 
ændringer:  
 
PKAT 40: Ingeniørassistenter, forskningsteknikere og konsulenter 
PKAT 42: Forskningsteknikere ved NBI, KBH og AAR universiteter 
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 72 (den høje sats). 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 RR2977.  
 
Advis RK8130 udskrives på de aktive medarbejdere der har en fremtidig 
indberetning på LKO 7018 sats 72 (den høje sats) og hvor ikrafttrædelsesdatoen på 
LKO 7018 sats 13 (den lave sats) er senere end 01-04-2020. 
 
  
PKAT 172: Lærlinge og elever 
PKAT 179: Håndværkere og Teknikere 
PKAT 630: Håndværkere, murere 
PKAT 933: Håndværkere i Banedanmark 
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 127 (den høje sats). 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 RR2978.  
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Advis RK8131 udskrives på de aktive medarbejdere der har en fremtidig 
indberetning på LKO 7018 sats 127 (den høje sats) og hvor ikrafttrædelsesdatoen 
på LKO 7018 sats 13 (den lave sats) er senere end 01-04-2020. 
 
 
PKAT 50: Tekniske funktionærer 
PKAT 136: Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 
PKAT 163: Socialpædagogiske medarbejdere ved Kofoeds Skole 
Aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 111 (den lave 
sats) er 01-04-2020 eller tidligere ændres automatisk med virkning fra den 1. april 
2022 til LKO 7018 sats 5 (den høje sats). 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 RR2979.  
 
Advis RK8132 udskrives på de aktive medarbejdere der har en fremtidig 
indberetning på LKO 7018 sats 5 (den høje sats) og hvor ikrafttrædelsesdatoen på 
LKO 7018 sats 111 (den lave sats) er senere end 01-04-2020. 
 
 
PKAT 180: Tilsynsfunktionærer 
Aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 43 (den lave 
sats) er 01-04-2020 eller tidligere ændres automatisk med virkning fra den 1. april 
2022 til LKO 7018 sats 122 (den høje sats). 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 RR2980.  
 
Advis RK8133 udskrives på de aktive medarbejdere der har en fremtidig 
indberetning på LKO 7018 sats 122 (den høje sats) og hvor ikrafttrædelsesdatoen 
på LKO 7018 sats 43 (den lave sats) er senere end 01-04-2020. 
 
 
 
 

Ændring af eksisterende løndele 

LKO 0275 Lokalprint af lønseddel 
LKO 0276 Engelsk lønseddel 
Vi har åbnet løndelene for PKAT 550: Udbetaling af vederlag som B-indkomst. 
 
 
LKO 2084 Udligningstillæg, pensionsgivende  
Vi har åbnet løndelen for PKAT 49: Magistre. 
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LKO 2121, Rådighedstillæg 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 633: Operative medarbejdere og ledere. 
 
 
LKO 2701 Jubilæumsgratiale 
Vi har til denne lønkørsel rettet A-indkomsten for lønmodtagere berørt af fejlen, vi 
beskrev i seneste løninformation, således at den skattepligtige del af gratialet ikke 
indgår i felt 13, men alene er indeholdt i felt 69. 
 
 
LKO 5027 Godtgørelse for særlige feriedage sidste optjeningsår 
Fremover nulstilles følgende faste felter efter beregningen af godtgørelsen: 
Fast felt 730, Særl.feried. FETOT-1 SÅ og fast felt 731, Særl.feried. FETOT-2 SÅ, 
fast felt 251, Ferietotal-1 af 5050 SÅ og fast felt 252, Ferietotal-2 af 5050 SÅ. 
 
 
LKO 6736, Vagttillæg/tilkald 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 22: Civiløkonomer. 
 
 
LKO 8455 Boligopvarmning m.v. 
Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 01. april 2022 (Medst.nr. 
017-22). 
Ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 162,00 pr. nettokvadratmeter, der er foretaget 
efterregulering. 
 
 
Udbetaling af overført ferie ved fratræden 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har på baggrund af en henvendelse 
præciseret at beregningsmetoden for godtgørelse af overførte feriedage ved 
fratræden skal svare til beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden. Det betyder 
at lønmodtagere der har optjent færre end 25 feriedage i ferieåret 2020 har fået 
udbetalt for lidt ved beregningen af LKO 5041.  
 
Som erstatning for LKO 5041 har vi nu oprettet en ny LKO 5042 Udbetaling af 
overført ferie ved fratræden, som er beskrevet i SLS-guiden.  
 
Vi har nu lukket for indrapportering af LKO 5041 og har til denne lønkørsel standset 
for udbetalingen af allerede indrapporterede overførte feriedage for lønmodtagere 
med færre end 25 optjente feriedage.  
 
Vi har udskrevet advis RB7241 ”LKO 5041 har ikke beregnet, da der ikke er optjent 
25 dage i sidste ferieår, hvorfor beregningen ikke vil blive korrekt – brug ny LKO 
5042 i stedet”. 
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Vi arbejder på at få identificeret de lønmodtagere der har fået udbetalt for lidt via 
LKO 5041, og vil til den kommende lønkørsel udskrive advis på de berørte.  
 
Rettelse af allerede udbetalte beløb skal foretages manuelt af institutionen. I 
tilfælde af at ferietotalerne er nulstillet bør differencen udbetales via LKO 2670 
Lønregulering, sats 9. Er ferietotalerne ikke nulstillet kan LKO 5042 Udbetaling af 
overført ferie ved fratræden anvendes samtidig med at allerede udbetalt beløb på 
LKO 5041 trækkes via LKO 2670 sats 9.   
 
 
 

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). 
 

https://oes.dk/systemer/driftstatus/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2022/
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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/
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