
    

 

         

 

     

           

          

 

     

 

     

    

   

     

          

         

       

   

      

  

Side 1 af 7 

Løninformation nr. 2  af 24. januar  
2022  

LG 02/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. januar 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 

Overenskomster og aftaler ..............................................................................3 

Seniorbonus ..................................................................................................5 

Ændringer til eksisterende PKAT.......................................................................5 

Ændring i forhold til overførte feriedage i 2019 ..................................................5 

ADVIS RB7113 for PKAT 036 Kl 52, bygningskonstruktører..................................6 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................6 

Advis ............................................................................................................6 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ...............................................................7 



    

 

   

   

         

        

     

 

 

   

   

      

 

 

   

          

  

 

 

    

     

     

   

 

 

     

       

 

 

   

           

       

 

 

   

   

 

 

    

     

 

 

 

Side 2 af 7 

Ændringer til eksisterende løndele  

LKO 0805 Barselsfonden 

LKO 0905 Barselsfonden 

Nye værdier pr. 1. januar 2022 er 247,00 pr. time for bevillingslønramme større 

end 35 og kr. 78,00 pr. time for øvrige. 

Der er foretaget efterregulering for januar måned for de forudlønnede. 

LKO 2245 Rådighedstillæg 

LKO 6757 Indstationeringstillæg 

Løndelene er åbnet for indrapportering 3 år frem i tiden. 

LKO 2301 Kvalifikationstillæg, pensionsgivende 

Den manglende beregning af pensionsbidrag m.m. er rettet pr. 1. januar 2022 - der 

er foretaget efterregulering. 

LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse 

LKO 5031 Feriegodtgørelse af merarbejde 

Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse for PKAT 401-499, ansatte efter 

grønlandske regler og overenskomster. 

LKO 5041 Udbetaling af overført ferie ved fratræden 

Beregningen er rettet, således at der også beregnes ved AKKO midt i måneden. 

LKO 5376 Særskilt vederlæggelse 

Felt 2 er åbnet for indrapportering af antal vederlag med 2 decimaler, der kan 

indrapporteres i stedet for antal hele vederlag i felt 1. 

LKO 5817 skolepraktikydelse 

Løndelen kan indrapporteres under AKKO. 

LKO 9835 Svensk acontoskat 

Løndelen er åbnet for indrapportering i HR-Løn. 
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Ny overenskomst for akademikere i staten 

Cirkulære af 20. december 2021 om overenskomst for akademikere i staten med 

virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 050-21). 

Ændringer pr. 1. april 2021: 

Vi har oprettet klasser til ansatte med etårig uddannelsesoverbygning pr. 1. 

april 2021 med lønforløbet 2, 4, 5, 6 og 7. 

Ændringer pr. 1. april 2022: 

Vi har på diverse AC-PKAT oprettet nye klasser til bachelorer pr. 1. april 2022, 

idet lønforløbet er ændret fra 1, 2, 4 og 5 til 1, 2, 4, 5 og 6. 

Vi ændrer indplaceringen af bachelorerne til LG 05-2022 2. lønkørsel. 

For PKAT 038 KL 54, bibliotekarer er lønforløbet ændret fra 1, 2, 4, 5 og 7 til 1, 2, 

4, 5, 6 og 7 - vi har oprettet en ny KL 66. 

For PKAT 046 KL 56, Handelsjurister og Cand.negot.'er er lønforløbet ændret 

fra 1, 2, 4, 5, 6 og 8 til 2, 4, 5, 6 og 8 - vi har oprettet en ny KL 69. 

For PKAT 049 KL 63, Cand. phil/interpret og musikterapeuter er lønforløbet 

ændret fra 2, 4, 5, 6, 7 og 8 til 2, 4, 5, 6 og 8 - vi har oprettet en ny KL 68. 

Vi ændrer indplaceringen af lønmodtagerne på de 3 klasser til LG 05-2022 2. 

lønkørsel. 

PKAT 540 Korrespondenter 

Pr. 1. april 2022 ændres basislønnen fra kr. 271.962,00 til kr. 281.962,00 i niveau 

31/3-2012 - den nye løn er implementeret i SLS. 

Ny pensionsbidragsprocent på rådighedstillægget: 

LKO 2245 Rådighedstillæg 

LKO 2249 Rådighedstillæg 

LKO 2285 Rådighedstillæg 

Pensionsbidraget er pr. 1. april 2022 ændret til 12,5% - er implementeret i SLS. 

PKAT 033 Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter 

Cirkulære af 4. januar 2022 om organisationsaftale for undervisningskonsulenter og 

tegnsprogsassistenter ved Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns 

Professionshøjskole mellem Skatteministeriet og Lærernes Centralorganisation (LC) 

med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 001-22). 

For tegnsprogsassistenterne er karenskravet ved pensionsordningen ophævet pr. 1. 

april 2022, hvorfor LKO 7018 fremover dannes automatisk for KL 52 i lighed med 

KL 51. 

https://Medst.nr
https://Medst.nr


    

 

  

      

       

        

        

         

       

    

 

    

    

    

   

     

       

  

       

      

          

 

       

        

        

       

        

        

            

      

        

 

 

 

 

 

        

   

          

    

 

 

 

 

 

Side 4 af 7 

PKAT 107 Studenterundervisere 

Cirkulære af 19. januar 2022 om overenskomst mellem Skatteministeriet, 

Studenteransattes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende med 

virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 006-22). 

Der er foretaget en tilpasning af betingelserne for henholdsvis ret til løn under 

sygdom, barns 1. og 2. sygedag og barsel, således at betingelserne er ens for alle 

ansatte på overenskomsten. Der er endvidere foretaget en tilpasning af, hvornår 

der skal træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkår. 

PKAT 153 Lærere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler 

PKAT 173 Lærere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler 

PKAT 206 Tjenestemandslign. med forsikringsmæssig pensionsordning (KL 

78 og 79) 

PKAT 211 Tjenestemandslignende (KL 78 og 79) 

Cirkulære af 5. januar 2022 om organisationsaftale for undervisere ved 

erhvervsakademier og professionshøjskoler mellem Skatteministeriet, CO10, 

Danske Bioanalytikere, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Kost og 

Ernæringsforbundet, LC samt Uddannelsesforbundet (LC og CO10's 

forhandlingsområde) med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 002-21). 

Med virkning fra 1. april 2021 er forskerstuderende indført som ny 

stillingskategori - vi har på PKAT 173 oprettet 2 nye klasser: 

KL 54, Undervisere - forskerstuderende - basislønforløb 01-07 

KL 55, Kandidater - forskerstuderende - basislønforløb 01-08 

For begge gælder, at LKO 2051, ikke pensionsgivende tillæg, dannes automatisk 

ved oprettelse - tillægget udgør kr. 14.900,00 i niveau 31/3-2012. 

Vi har endvidere ændret navn på KL 51 og 52 på PKAT 173 fra lærere til hhv. 

Undervisere basisløntrin 01-07 og kandidater basisløntrin 01-08. 

Såfremt forskerstuderende tillige skal oprettes på PKAT 153, 206 eller 211, kan 

henvendelse rettes via serviceportalen. 

Øvrige cirkulærer: 

Cirkulære af 13. januar 2022 om satsregulering pr. 1. januar 2022 for 

tjenesterejser (Medst.nr. 004-22). 

Der er i forhold til tidligere cirkulære ændrede beløb for LKO 4302 og LKO 4316 

LKO 4316, Merudgift udland, er efterreguleret. 

https://Medst.nr
https://Medst.nr
https://Medst.nr
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Cirkulære af 19. januar 2022 om regulering af satser for supplerende 

flyttegodtgørelse (Medst.nr. 005-22). 

Der er pr. 1. januar 2022 nye satser for supplerende flyttegodtgørelse ved uansøgt 

og ansøgt forflyttelse. Da løndelen til flyttegodtgørelse indrapporteres med beløb, 

medfører det ingen regulering i SLS. 

Cirkulære af 21. december om aftale om seniorordninger (Medst.nr. 052-21). 

I den nye aftale om seniorordninger er aldersgrænsen for etablering af retræte-

ordninger forhøjet fra 55 til 58 år. Ændringen gælder for aftaler om 

retræteordninger, der indgås efter udsendelse af aftalen. 

Cirkulære af 21. december om aftale om frivillig fratræden (Medst.nr. 053-

21). 

Der er ingen ændringer i forhold til tidligere. 

Seniorbonus  

Der er udarbejdet en vejledning i forlængelse af Cirkulære af 20. december 2021 

om seniorbonus med virkning fra 1. april 2022 (Medst.nr. 051-21). Du kan finde 

vejledningen HER 

Ændringer til eksisterende PKAT  

PKAT 555 Elever i skolepraktik 

Vi har ændret opsætningen af lønancienniteten således, at den beregnes med den 

1. i måneden. Vi kan desværre ikke automatisk rette datoen for allerede 

indplacerede elever. 

Det betyder, at oprykningsdatoen for elever, der er oprettet med en dato efter den 

15. i en måned er fejlagtig, og overenskomstelementet skal dermed aktiveres med 

en ajourføring før oprykningsdatoen bliver korrekt. 

Ændring i forhold til overførte  feriedage i 2019  

Vi har til denne lønkørsel dannet LKO 2670 sats 9 for lønmodtagere, der har fået 

udbetalt godtgørelse for overførte feriedage, der er optjent i 2019. Rettelsen 

skyldes, at LKO 5040 har beregnet med 25,00 dage i stedet for 16,64 dage, men 

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/tips-og-tricks/
https://Medst.nr
https://Medst.nr
https://Medst.nr
https://Medst.nr
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kun af den feriegivende løn for 8 måneder. LKO 2670 sats 9 har dannet LKO 5040, 

der udmeldes på lønsedlen. Der er ikke foretaget rettelse for lønmodtagere, der har 

været omfattet af samtidighedsferie i henhold til gammel ferielov, idet disse har 

fået beregnet af den feriegivende løn for hele 2019. 

ADVIS RB7113  for PKAT 036 Kl 52, bygningskonstruktører  

ADVIS RB7113 er fejlagtigt udskrevet for PKAT 036 Kl 52, bygningskonstruktører. 

I forbindelse med oprettelse af nye klasser på PKAT 036, er advis’et fejlagtigt 

blevet udskrevet for KL 52, som er ansatte efter den tidligere organisationsaftale. 

De skal indtil 31. marts 2021 fortsat have sats 139, der beregner 16,81 procent. 

Først når de ansatte er indplaceret på de nye klasser, skal pensionsbidraget ændres 

til enten sats 21, der beregner 18 procent eller sats 27, der beregner 17,1 procent. 

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/

