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Løninformation nr. 4  af 21. februar  
2022  

LG 03/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 28. februar 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: 

Nye aftaler og overenskomster ........................................................................2 

Ændring af eksisterende løndele.......................................................................2 

Seniorbonus og løbende optjening af særlig feriegodtgørelse ...............................3 

Nyt uddata 946..............................................................................................3 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................3 

Advis ............................................................................................................3 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ...............................................................4 
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Nye aftaler og overenskomster  

PKAT 251 Sygeplejersker 

KL 56 og 57, sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere ved Grønlands 

Hjemmestyre: Overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Sygeplejeråd 

for sygeplejersker ved Det Grønlandske Patienthjem med virkning fra 1. april 2021. 

Vi har indlagt nye lønninger for KL 56 og 57 pr. 1. april 2021 og der er foretaget 

efterregulering. 

PKAT 619 Lærere ved FGU 

Cirkulære af 4. februar 2022 om aftale om stillingsstruktur for 

kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under 

Kulturministeriet med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 008-22). 

Fremover er lærerne omfattet af udvalgte regler i aftalen om arbejdstid for lærere i 

staten suppleret af regler fra statens arbejdstidsaftale. 

De midlertidige særregler i bilag 3 for ansatte, der overdrages fra VUC om ydelse af 

kr. 89,99 pr. time for hver undervisningstime, der overstiger 750 timer på et år, er 

ophævet med den ny aftale. Det betyder, at vi har lukket LKO 3368, undervisning, 

for indrapportering for PKAT 619. 

Der er herudover ingen lønmæssige ændringer. 

Cirkulære af 4. februar 2022 om aftale om stillingsstruktur for 

kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under 

Kulturministeriet (Medst.nr. 008-22). 

LKO 4264 Adjunkt-/lektor-/lærertillæg, pensionsgivende 

Sats 5, 8 19 og 23 anvendes til tillæg i henhold til aftalen - ingen lønmæssige 

ændringer. 

Ændring af eksisterende løndele  

LKO  5011 F eriegodtgørelse,  sidste  år  

Løndelen  er genåbnet f or indrapportering  i  LG 02-08,  såfremt d er udelukkende  skal  

beregnes særlig  feriegodtgørelse (Felt 5   =  2).  

 

LKO  7018 Pe nsionsbidrag, overenskomstansatte  

Felt 3   er åbnet f or indrapportering  af  0,01-5,00  pct.  for KL  90,  kontraktansatte  

chefer.  

 

 

 

https://Medst.nr
https://Medst.nr
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Seniorbonus og løbende optjening af særlig feriegodtgørelse  

I forbindelse med beregning af seniorbonus, er den optjente bonus blevet nulstillet 

for visse, der har beregnet løn i 1. lønkørsel i februar. Vi har derfor foretaget en 

fornyet opsummering af den beregnede seniorbonus år-til-dato. 

Endvidere er den løbende optjening af særlig feriegodtgørelse ved en fejl blevet 

nulstillet for lønmodtagere, der har fået udbetalt bonussen – det er ligeledes rettet. 

Nyt uddata 946  

Flere pensionsselskaber har efterspurgt cvr-nr. på Uddata 945. Derfor har vi 

udarbejdet nyt uddata 946. Det nye uddata 946 er en kopi af uddata 945, men i 

detailrecord er der tilføjet et ny felt nr. 32 indeholdende cvr-nr. Pr. 1. januar 2023 

lukkes uddata 945 og denne erstattes af uddata 946. 

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: 

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

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/



