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Løninformation nr. 10 af 20. maj 
2022 
LG 06/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. maj 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: 
 
Overenskomster og aftaler .............................................................................. 2 
Ændring af eksisterende løndele ....................................................................... 6 
Visning af ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen ............................................. 7 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 8 
Advis ............................................................................................................ 8 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 8 
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Overenskomster og aftaler 

OAO Fællesoverenskomst 
På baggrund af ændringerne af pensionsbestemmelser i OAO-
fællesoverenskomsten, har vi foretaget følgende ændringer til denne lønkørsel: 
 
PKAT 40: Ingeniørassistenter, forskningsteknikere og konsulenter  
PKAT 42: Forskningsteknikere ved NBI, KBH og AAR universiteter 
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 72 (den 
høje sats) pr. 1. april 2022. Vi har ikke ændret satsen for medarbejdere der har 
været på AKKO i perioden 01-04-2020 til 01-04-2022 - der er i stedet udskrevet 
advis RR2977: ”LKO 7018 sats 13 er i kraft. Der er AKKO i perioden 010420-
010422, skal der ændres til sats 72?”. 
 
Advis RK8130: ”LKO 7018 sats 13 er i kraft. Der findes en fremtidig indberetning på 
LKO 7018 sats 72, skal denne ændres?” er udskrevet på 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 
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 127 (den 
høje sats) pr. 1. april 2022. Vi har ikke ændret satsen for medarbejdere der har 
været på AKKO i perioden 01-04-2020 til 01-04-2022, her er i stedet udskrevet 
advis RR2978: ”LKO 7018 sats 13 er i kraft. Der er AKKO i perioden 010420-
010422, skal der ændres til sats 127?”.  
 
Advis RK8131:”LKO 7018 sats 13 er i kraft. Der findes en fremtidig indberetning på 
LKO 7018 sats 127, skal denne ændres?” er udskrevet på 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 
For aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 111 (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 satsen for medarbejdere der har været 
på AKKO i perioden 01-04-2020 til 01-04-2022, her er i stedet udskrevet advis 
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RR2979: ”LKO 7018 sats 111 er i kraft. Der er AKKO i perioden 010420-010422, 
skal der ændres til sats 5?”. 
  
Advis RK8132: ”LKO 7018 sats 111 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 111 (den lave sats) er senere end 01-04-
2020.  
 
PKAT 180: Tilsynsfunktionærer 
For aktive medarbejdere, hvor ikrafttrædelsesdatoen på LKO 7018 sats 43 (den 
lave sats) er 01-04-2020 eller tidligere har vi ændret til LKO 7018 sats 122 (den 
høje sats) pr. 1. april 2022. Vi har ikke ændret satsen for medarbejdere der har 
været på AKKO i perioden 01-04-2020 til 01-04-2022, her er i stedet udskrevet 
advis RR2980: ”LKO 7018 sats 43 er i kraft. Der er AKKO i perioden 010420-
010422, skal der ændres til sats 122?”.  
 
Advis RK8133: ”LKO 7018 sats 43 er i kraft. Der findes en fremtidig indberetning på 
LKO 7018 sats 122, skal denne ændres?” er udskrevet 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. 
 
 
Aftale om overenskomstdækning af pensionerede 
Cirkulære af 11. maj 2022 om aftale om overenskomstdækning af pensionerede 
med virkning fra 1. juni 2022 (Medst.nr. 028-22). 
 
Der er indgået aftale om, at pensionerede, der genansættes, er omfattet af statens 
overenskomster/organisationsaftaler. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse af pensionerede efter overenskomsten eller 
organisationsaftalen, at der er sket en faktisk og reel fratræden.  
 
Hvis ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst eller organisationsaftale, 
ansættes pågældende på individuel kontrakt. 
 
Cirkulæret er gældende for lønmodtagere, der ansættes 1. juni 2022 eller senere - 
allerede ansatte, der er på individuel kontrakt, overgår til overenskomstansættelse 
seneste pr. 1. januar 2023. 
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Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
Cirkulære af 3. maj 2022 om arbejdstid for lærere ved institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 023-22). 
 
Lærerne overgår til statens aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten (Medst.nr. 
015-21) pr. 1. januar 2022 for institutioner, der har kalenderåret som normperiode 
og pr. 1. august 2022 for institutioner, der har skoleåret som normperiode. 
 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
 
PKAT 029 Undervisningsassistenter ved SKT 
Cirkulære af 28. april 2022 om organisationsaftale for Undervisningsassistenter 
ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 
og Institut for Odontologi og Oral Sundhed med virkning fra 1. april 2021 
(Medst.nr. 020-22). 
 
Undervisningsassistenter overgår til statens aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i 
staten (Medst.nr. 015-21) pr. 1. januar 2022 for institutioner, der har kalenderåret 
som normperiode og pr. 1. august 2022 for institutioner, der har skoleåret som 
normperiode. 
 
LKO 2161 Særligt tillæg, pensionsgivende 
Ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 24.450,00.  
Beløbet er i niveau 31/3-2012 og vi har foretaget efterregulering.  
 
 
PKAT 062 Lærere AMU mv. 
Cirkulære af 3. maj 2022 om organisationsaftale for lærere ved 
arbejdsmarkedsuddannelserne mv (Medst.nr. 022-22). 
 
Lærere overgår til statens aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten (Medst.nr. 
015-21) pr. 1. januar 2022 for institutioner, der har kalenderåret som normperiode 
og pr. 1. august 2022 for institutioner, der har skoleåret som normperiode. 
 
Organisationsaftalens bestemmelser om pensionskarens udgår med virkning fra den 
1. april 2022.  
 
LKO 7018, Pensionsbidrag dannes automatisk fremover ved oprettelse af PKAT 062.  
Vi har udskrevet advis RK8182 på de medarbejdere, der ikke står med 
pensionskoden 7018 sats 21: 
”PKAT 62 mangler LKO 7018. Skal indrapporteres pr. 01.04.2022” 
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LKO 2162, særligt tillæg, pensionsgivende 
Ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 1.200.  
Beløbet er i niveau 31/3-2012 og vi har foretaget efterregulering.  
 
 
PKAT 133 Faglærere ved Skolerne for Klinikass. og Tandplejere 
Cirkulære af 29. april 2022 om organisationsaftale Faglærere ansat ved skolen for 
Klinikassistenter, Tandplejer og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for 
Odontologi og Oral Sundhed. 
 
Lærere overgår til statens aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten (Medst.nr. 
015-21) pr. 1. januar 2022 for institutioner, der har kalenderåret som normperiode 
og pr. 1. august 2022 for institutioner, der har skoleåret som normperiode. 
 
LKO 2161,  Særligt tillæg, pensionsgivende 
Ny værdi pr. 1. april 2022, basisløntrin 1-5 kr. 16.850, basisløntrin 6-7 kr. 22.950.  
Beløbene er i niveau 31/3-2012 og vi har foretaget efterregulering.  
 
 
PKAT 149 Kandidater i sygepleje 
Cirkulære af 3. maj 2022 om organisationsaftale for Kandidatuddannede 
sygeplejersker og radiografer med forsknings- og undervisningsopgaver ved 
universiteter med virkning fra 1. april 2022. 
 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
PKAT 206 Tjenestemandslign. med forsikringsmæssig pensionsordning 
PKAT 211 Tjenestemandslignende 
PKAT 260 Tjenestemandslignende med tjenestemandspensionsordning 
Cirkulære af 4. maj 2022 om aftale om løn for lærere ansat på 
tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser med 
virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 025-22).  
  
LKO 4171 Undervisningstillæg 
Sats 5 ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 13.600,00 
Sats 19 ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 8.000,00 
Sats 23 ny værdi pr. 1. april 2022, kr. 5.100,00 
Beløbene er i niveau 31/3-2012 og vi har foretaget efterregulering. 
 
Tillæggene er forhøjet for KL 69 og 70 samt for disse timelærere, hvor der henvises 
til organisationsaftalen: 
PKAT 691 Timelærere ved erhvervsrettede uddannelser 
PKAT 695 Timelærere ved handelsskoler 
PKAT 696 Timelærere ved tekniske skoler 
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Ændring af eksisterende løndele 

Nye satser for kontorholdsgodtgørelse 
Cirkulære af 5. maj 2022 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. 
april 2022 (Medst.nr. 027-22) medfører ændringer for nedenstående løndele.  
 
Nye værdier pr. 1. april 2022 er efterreguleret.  
 
LKO 3490 Godtgørelse, rengøring  
LKO 3492 Godtgørelse, elforbrug  
LKO 3494 Godtgørelse, varme  
LKO 3496 Godtgørelse, inventar  
LKO 3498 Godtgørelse, vedligeh.  
LKO 3500 Godtgørelse, boligdel 
 
 
Nye satser for tjenesterejser 
Cirkulære af 12. maj 2022 om satsregulering pr. 1. januar 2022 og pr. 1. maj 2022 
om tjenesterejser (Medst. nr. 029-22). 
 
Der er pr. 1. maj 2022 nye værdier for transportgodtgørelse, jf. cirkulærets bilag 1 
- laveste kilometersats udgør kr. 2,17, højeste kilometersats udgør kr. 3,70 og 
satsen for knallerter og cykler er hævet til kr. 0,57. 
 
LKO 5227 Erhvervs cykel/knallertgodtgørelse, skattefri 
LKO 5229 Trailertillæg 
LKO 5235 Cykel-/knallert kørselsgodtg., skattepligtig 
LKO 5304 Skattefri km-godtgørelse, lav sats 
LKO 5305 Skattefri km-godtgørelse 
LKO 5311 Skattepligtig km-godtgørelse 
LKO 5335 Cykel-/knallert kørselsgodtgørelse, Retterne 
LKO 6307 Skattefri km-godtgørelse, laveste sats 
LKO 6308 Skattefri km-godtgørelse, højeste sats 
LKO 6539 Km-godtgørelse - B-indkomst 
LKO 6540 Km-godtgørelse - B-indkomst 
 
 
LKO 276 Engelsk lønseddel 
Løndelen kan nu masseindberettes. Der er oprettet en ny 
masseindberetningsskabelon i HR-Løn til formålet.  
 
 
 
LKO 2806 Vederlag mv.  
Vi har åbnet løndelen for PKAT 093: Særligt aflønnede. 
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LKO 5037 Godtgørelse for særlige feriedage forrige optjeningsår 
For lønmodtagere, der var på samtidighedsferie i henhold til gammel ferielov, er 
felterne vedr. feriegivende løn FÅ ikke medtaget i beregningen til og med 
løngeneration 5 i 2022. 
Vi har nu udskrevet advis RK8135 på ansatte, der har fået beregnet LKO 5037 og 
har LKO 0218 på registret: 
"Der er udbetalt beløb på LKO 5037 og LKO 0218 er på registret. Beløb i FETOT FÅ 
er ikke med i beregningen - skal rettes manuelt" 
Såfremt det tidligere er rettet manuelt, skal I intet foretage jer. 
 
 
LKO 5030 Særlig feriegodtgørelse 
Vi har udbetalt særlig feriegodtgørelse, der er optjent i perioden 1. september 2021 
til 31. maj 2022. 
 
 
LKO 8412 Husleje 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 550: Udbetaling af vederlag som B-indkomst. 
 
 
 

Visning af ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen 

Fra og med 2. lønkørsel i maj 2022 er det muligt, via opsætning i BrugerStyring 
Løn (BSL), at få vist ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen. 
Der kan ikke vises ferie- og omsorgsregnskab for følgende PKAT: 
PKAT 80: Vederlagslønnede 
PKAT 81: Særskilt Vederlæggelse 
PKAT 555: Elever i skolepraktik, EGU-elever 
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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  
 
 
 

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? 

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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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/
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