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Løninformation nr. 11 af 9. juni 2022 
LG 07/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. juni 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 ....................................................................... 3 
Nyt advis ....................................................................................................... 4 
Sanering/oprydning i løndele ........................................................................... 4 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4 
Advis ............................................................................................................ 5 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Overenskomster og aftaler 

PKAT 236 Laboratoriefunktionærer 
PKAT 238 IT-medarbejdere, SAMDATA 
PKAT 240 Kontorfunktionærer 
Cirkulære af 3. juni 2022 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter 
og IT-medarbejdere mellem Skatteministeriet og HK-Stat med virkning fra 1. april 
2021 (Medst.nr. 032-22). 
 
Da Mediegrafikerelever er blevet omfattet af organisationsaftalen har vi oprettet 3 
nye klasser på PKAT 240: 
 
KL 51 Mediegrafikerelever 
1. år TR 01, kr. 139.500,00 
2. år TR 02, kr. 149.300,00 
3. år TR 03, kr. 162.600,00 
4. år TR 04, kr. 175.300,00 
 
KL 52, Voksenelever 
1. og flg. år TR 01, kr. 221.673,00 
 
KL 53 Mediegrafikerelever med forlænget praktik 
1. og flg. år TR 01, kr. 223.311,00. 
 
Alle lønninger er angivet i niveau 31/3-2012. 
 
For en lang række grupper omfattet af organisationsaftalen er der aftalt forhøjelse 
af basislønnen pr. 1. april 2021 - vi regulerer lønnen til den kommende lønkørsel. 
 
 
PKAT 239 IT-medarbejdere, PROSA 
Cirkulære af 3. juni 2022 om organisationsaftale mellem Skatteministeriet og CO10 
med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 033-22). 
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
 
PKAT 553 Ph.d. Stipendiater 
 
Vi har pr. 1. april 2022 oprettet følgende nye klasser i forhold til de nye lønforløb i 
overenskomst for akademikerne: 
 
KL 84 Ph.D.-stipendiater, bachelor, AAE’ere og AAD’ere med lønforløbet 1, 2, 
4, 5, 6. 
KL 58 skal ændres til ny KL 84. 
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KL 85 Ph.D.-stipendiater med etårig overbygningsuddannelse med 
lønforløbet 2, 4, 5, 6, 7.  
 
KL 70 Ph.D.-stipendiater, bibliotekar med lønforløbet 1, 2, 4, 5, 6, 7. 
KL 66 skal ændres til ny KL 70. 
 
KL 71 Ph.D.-stipendiater, cand.phil./interpret. med lønforløbet 2, 4, 5, 6, 8.  
KL 68 skal ændres til ny KL 71.  
 
Alle skal indplaceres af institutionerne – advis RK8053 er udskrevet for 
lønmodtagere på de udgåede klasser. 
 
 
 

Ændring af eksisterende løndele 

LKO 5017 Godtgørelse for særlige feriedage indeværende optjeningsår 
Fremover sættes løndelen i afgang efter beregningen for lønmodtagere med LKO 
5050, løbende feriegodtgørelse. 
For de, der har beregnet LKO 5017 i LG 06, har ØS slettet løndelen manuelt. 
 
 
LKO 5042 Udbetaling af overført ferie ved fratræden 
Vi har åbnet løndelen for indrapportering under AKKO - det er dog fortsat en 
betingelse, at der er AKKO i kraft på dagen efter ikrafttrædelsesdatoen. 
 
 
LKO 5050 Feriegodtgørelse 
Dannelse af nettolønkoder i forbindelse med beregning af feriegodtgørelse af LKO 
5017 og 5027 for timelønnede er rettet – beløbene er indberettet korrekt i 
eindkomst. 
 
 
LKO 8901 Rettelse af løbende feriegodtgørelse 
Vi har lukket løndelen for indrapportering for PKAT 401-499 - for øvrige kan kun 
satser vedr. ny ferielov anvendes (sats 4, 5 og 9999). 
 
 
LKO 8903 Rettelse af feriegodtgørelse ved fratrædelse 
Sats 1, 2 og 3 er fremover kun åbne for PKAT 401-499 - for øvrige kan kun satser 
vedr. ny ferielov anvendes (sats 4, 5 og 9999). 
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Nyt advis 

Fremover dannes advis RB7240 under beregningen af LKO 5001: 
”Særlig feriegodtgørelse, kr. XX vedrørende sidste ferieår vil ikke automatisk blive 
udbetalt – brug evt. LKO 6980 eller LKO 5011 sats 2”.  
Adviset dannes hvis fastfelt 729 er forskellig fra 0 og LKO 5011 ikke er indberettet.  
 
 
 

Sanering/oprydning i løndele 

Følgende løndele er lukket for indrapportering: 
 
LKO 2150 Mentortillæg 
LKO 2399  Personligt kosttillæg 
LKO 2570 Daglig husholdning 
LKO 2571 Udligning af negativ husholdning 
LKO 2801 Særlig ydelse 
LKO 2898 Merarbejdskompensation 
LKO 2975 Holdledertillæg JBA 
LKO 3161 Aftentillæg efter kl. 18.30 
LKO 3305 Inspektionstillæg, pensionsgivende 
LKO 4253 Lindholmtillæg 
LKO 7008 Sundhedsforsikring 
LKO 8210 Boligbørnetilskud (Grønland) 
LKO 9661 Månedligt forskud - Udenrigsministeriet 
LKO 99235 Kontingent HI 
 
 
 

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 
 

 

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