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Løninformation nr. 1 af 10. januar  
2022  

LG 02/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 14. 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 

Ny overenskomst for akademikere....................................................................2 

Seniorbonus ..................................................................................................4 

Tjenesterejser................................................................................................4 

Skatteindikator ..............................................................................................4 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv.................................................5 

Advis ............................................................................................................5 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ...............................................................6 
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Ændringer til eksisterende løndele  

LKO 2670 Lønregulering 

Vi har oprettet en ny sats 9, der danner LKO 5040 Udbetaling af overført ferie ved 

fratræden - anvendes til rettelse af LKO 5040. 

Løndelen vil til den kommende lønkørsel blive dannet af ØS i forbindelse med 

rettelse af beløb, der i 2021 er udbetalt via LKO 5040. 

LKO 5037 Godtgørelse for særlige feriedage forrige optjeningsår 

Løndelen er åbnet for indrapportering uanset indrapporteringsmåned, hvis 

ikrafttrædelsesdatoen er i 2021. 

Til brug for beregningen har vi oprettet 2 nye faste felter, der kan ses under 

grupperingen diverse grundlagsfelter 6: 

Fast felt 736, Grundlag, Særl.feried. FÅ FETOT1 

Fast felt 737, Grundlag, Særl.feried. FÅ FETOT2 

Felterne er tilføjet under LKO 0235 og 0236, således at der sker nulstilling af 

grundlagene i lighed med øvrige ferietotaler. 

LKO 6531 Vederlag til stævningsmænd 

Ny værdi pr. 1. januar 2022, kr. 41,14. 

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

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

Vi har til denne lønkørsel oprettet 3 nye PKAT og oprettet nye klasser på PKAT 036, 

bygningskonstruktører, idet disse pr. 1. april 2021 er omfattet af overenskomsten. 

Øvrige ændringer som følge af overenskomsten vil blive implementeret i en senere 

lønkørsel, idet disse som hovedregel først træder i kraft pr. 1. april 2022. 

De nye PKAT er til ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre: 

PKAT 034 Ergoterapeuter – der er oprettet følgende nye klasser: 

KL 51, ergoterapeuter 

KL 52, ergoterapeuter, der underviser ved erhvervsakademier og 

professionshøjskoler 

KL 53, kandidater 

KL 54, docenter 

KL 90, kontraktansatte chefer 

https://Medst.nr
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PKAT 035 Fysioterapeuter – der er oprettet følgende nye klasser: 

KL 51, fysioterapeuter 

KL 52, fysioterapeuter, der underviser ved erhvervsakademier og 

professionshøjskoler 

KL 53, kandidater 

KL 54, docenter 

KL 90, kontraktansatte chefer 

PKAT 037 Jordemødre – der er oprettet følgende nye klasser: 

KL 52, jordemødre, der underviser ved erhvervsakademier og professionshøjskoler 

KL 53, kandidater 

KL 54, docenter 

KL 90, kontraktansatte chefer 

PKAT 036 Bygningskonstruktører – der er oprettet følgende nye klasser: 

KL 53, bygningskonstruktører, der underviser ved erhvervsakademier og 

professionshøjskoler 

KL 54, kandidater 

KL 55, docenter 

KL 56, bygningskonstruktører 

Vi har til lønkørslen udskrevet advis RK8053 på de lønmodtagere, der skal 

indplaceres på de nye klasser: 

PKAT 284, ergo- og fysioterapeuter skal indplaceres på PKAT 034 eller PKAT 

PKAT 164, undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler 

KL 51, 55 og 59, ergoterapeuter skal indplaceres på PKAT 034 

KL 52, 56 og 60, fysioterapeuter skal indplaceres på PKAT 035 

KL 53, 57 og 61, jordemødre skal indplaceres på PKAT 037 

KL 54, 58 og 62, bygningskonstruktører skal indplaceres på PKAT 036. 

PKAT 036 KL 52, bygningskonstruktører skal indplaceres på PKAT 036 relevant 

klasse. 

Ved eventuel lønnedgang og nedgang i pensionsbidragets størrelse 

Ved eventuel lønnedgang, skal LKO 2084, pensionsgivende udligningstillæg, 

anvendes. 

For undervisere udgør pensionsbidraget 18 pct. og for øvrige udgør 

pensionsbidraget 17,1 som for øvrige akademikere. 
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Det betyder, at ansatte på PKAT 284, der i dag får beregnet 18 pct. i 

pensionsbidrag, ved overgang til PKAT 034 og PKAT 035 kun vil få beregnet 17,1 

pct. Til udligning af dette ydes et pensionsudligningstillæg, der anvises via LKO 

7105, Pensionsudligningstillæg. 

Seniorbonus  

Cirkulære af 20. december 2021 om seniorbonus med virkning fra 1. april 2022 

(Medst.nr. 051-21). 

Der vil til den kommende lønkørsel blive implementeret en løbende beregning af 

0,8 pct. af den fast påregnelige løn for lønmodtagere, der fylder 62 år i løbet af 

2022. Den løbende optjening vil blive opsummeret til et nyt fast felt og beløbet vil 

blive udmeldt på lønsedlen. 

Lønmodtageren kan vælge at få konverteret beløbet til pensionsbidrag eller at 

afholde 2 seniordage, hvilket lønmodtageren skal tage stilling til senest den 1. 

oktober 2022. 

Da optjeningen skal ske af lønnen der optjenes i perioden 1. januar 2022 til 31. 

december 2022, vil der blive foretaget en efterregulering for forudlønnede for 

januar. 

I den næste løninformation beskrives den fulde funktionalitet med vejledning til, 

hvorledes ordningen skal administreres i SLS. 

Tjenesterejser  

Cirkulære af 21. december 2021 om satsregulering pr. 1. januar 2022 for 

tjenesterejser (Medst.nr. 054-21). 

Nye værdier pr. 1. januar 2022 er indlagt på alle tilhørende løndele og LKO 4316 er 

efterreguleret. 

Skatteindikator  

Skatteindikator 1 og 2 kan indrapporteres i LG 02, 1. og 2. lønkørsel - og bevirker 
at indkomst mv., som beregnes i disse kørsler, bliver tilbageført til sidste 
indkomstår. 

Bemærk: Som udgangspunkt er udbetalingstidspunktet afgørende for hvilket år, 

beskatning skal ske. Så det er KUN ved rettelse af fejl, du selv må indrapportere 
skatteindikator. 

https://Medst.nr
https://Medst.nr
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I LG 02, 1. og 2. lønkørsel, danner vi skatteindikator 1 automatisk på alle personer, 
som er fratrådt i det gamle år, så evt. efterreguleringer bliver beskattet i gammelt 
år – altså i fratrædelsesåret. 

Du kan læse mere om skatteindikatorer, og om hvornår du skal indrapportere disse 

i vejledningen ”Periodisering af indkomst mv.” 

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://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
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/

