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Løninformation nr. 3 af 8. februar 
2022 

LG 03/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 14. 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: 

 

Ændringer til eksisterende løndele .................................................................... 2 

Ny procentregulering pr. 1. april 2022 og 1. oktober 2022 ................................... 3 

Frav er igen åben for indberetninger ................................................................. 3 

Oprydning og tilretning af løndele ..................................................................... 3 

Advis vedrørende rådighedstillæg ..................................................................... 4 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4 

Advis ............................................................................................................ 4 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Ændringer til eksisterende løndele 

LKO 0665 Standset anvisning - Færøerne 

Fremover udskrives advis RB7117 ved dannelse af LKO 0665: 

Der anvises kr. xxx.xxx,yy til lønmodtageren - hvis lønnen skal standses, skal 

Økonomistyrelsen kontaktes. 

Løndelen indeholder det anviste beløb til lønmodtagere på Færøerne, og dannes i 

stedet for LKO 0664, når beløbet overstiger maksimumbeløbet vedrørende standset 

anvisning. 

 

 

LKO 2175 Rådighedstillæg pensionsgivende 

Løndelen er åbnet for PKAT 035: Fysioterapeuter. 

 

 

LKO 2245 Rådighedstillæg 

Pensionsbidraget er i den seneste lønkørsel ved en fejl udmeldt under LKO 0316 i 

stedet for LKO 0332 - det betyder, at bidragsprocenten på lønsedlen var angivet 

som 12,50 pct. i stedet for 9,00 pct. Beregningen af beløbet var korrekt. Vi har nu 

rettet udmeldingen til LKO 0332. 

 

 

LKO 5040 Udbetaling af overført ferie ved fratræden 

Løndelen er lukket for indrapportering, idet felterne indeholdende den feriegivende 

løn vedr. gammel ferielov er nulstillet. 

 

 

LKO 5011 Feriegodtgørelse, sidste år 

Løndelen er lukket for indrapportering i løngenerationerne 02-08, hvis den 

indrapporteres pr. 1. januar eller senere, idet de tilgodehavende feriedage for 

sidste år anses for overført ferie, hvorfor LKO 5041 skal anvendes. 

 

 

LKO 6950 Seniorbonus 

Fremover udbetales seniorbonussen til fratrådte, såfremt der er AKKO 13 eller 14 i 

den følgende måned, således at den bliver udbetalt med den sidste løn i stedet for i 

den følgende måned. 

 

 

LKO 7018 Pensionsbidrag, overenskomstansatte 

Vi har oprettet en ny sats 155, der beregner 17,43 procent og Advis RB7113 er 

rettet for PKAT 034, 035 og 036. 
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LKO 7149 Pensionsbidrag - 8% 

Beregningen er nu rettet, således at det obligatoriske pensionsbidrag kun beregnes, 

såfremt det ordinære pensionsbidrag udgør mindre end 8 procent af A-indkomsten. 

Den særlige feriegodtgørelse vil fremover blive indregnet i den samlede A-

indkomst. 

 

 

LKO 9000 kontingent m.fl. 

Løndelene er åbnet for PKAT 237: Lærere m.fl. grundskoler, LF 3. 

 

 

 

Ny procentregulering pr. 1. april 2022 og 1. oktober 2022 

Vi har implementeret den nye statslige procentregulering pr. 1. april 2022, 13,4104 

pct. og pr. 1. oktober 2022, 13,7411 pct. 

 

Grundbeløbsomregneren i HR-Løn er opdateret med de nye procentreguleringer. 

 

Lønningerne i SLS-guiden vil dog først blive opdateret efter 1. lønkørsel i marts. 

 

 

 

Frav er igen åben for indberetninger 

Vi har nu gennemført fejlrettelser i FerieFravær (FRAV) modullet og der kan igen 

indrapporteres i systemet. 

 

Fristen for hændelsesindberetning til 4. kvartal 2021 er forlænget til og med den 8. 

februar 2022. 

 

 

 

 

Oprydning og tilretning af løndele 

LKO 3859 Vagt i TWR København 

LKO 3868 Kvalifikationstillæg 

LKO 4482 Skolehjemstillæg 

Løndelene, der ikke har været anvendt i flere år, er lukket for indrapportering. 

 

LKO 3881 Personligt tillæg, pensionsgivende 

Løndelen er lukket for PKAT 127: Tjenestemænd. 
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LKO 4180 17-års anciennitetstillæg, pensionsgivende 

Felt 1 sættes automatisk = 1 og løndelen er lukket for PKAT 022, 028, 085, 088 og 

260. 

 

LKO 4470 Vejledning af lærerkandidater 

Løndelen er fremover kun åben for PKAT 206 og 211. 

 

 

 

Advis vedrørende rådighedstillæg 

LKO 2245 Rådighedstillæg 

LKO 2249 Rådighedstillæg 

LKO 2285 Rådighedstillæg 

 

I LG 04-2022 2, lønkørsel bliver advis RB7180 udskrevet, hvis pensionsløndele, der 

indrapporteres i beløb, er i kraft 1. april 2022, idet pensionsbidraget af 

rådighedstillægget ændres fra 9 pct. til 12,50 pct. 

I skal selv foretage ændring af beløbet på relevante løndele. 

 

 

 

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: 

 

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 – 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  

 

 

 

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/

