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Løninformation nr. 13 af 8. juli 2022 
LG 08/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. juli 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 fra PKAT ........................................................................................ 2 
Ændringer til løndele ....................................................................................... 3 
Advis i forbindelse med ændret beregning af indefrosne feriepenge ...................... 3 
Uddata U909.S004 ......................................................................................... 4 
Afholdelse af konverterende Særlige feriedage, Senior- og retræteordninger & 
Seniorbonus dage via Frihedsbank .................................................................... 4 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4 
Advis ............................................................................................................ 4 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Ændringer fra PKAT 
 

PKAT 223 Lærere m.fl. grundskoler med ret til tjenestemandspension 
PKAT 237 Lærere m.fl. grundskoler med forsikringsmæssig 
pensionsordning 
Cirkulære af 28. juni 2022 om organisationsaftale for lærere og 
børnehaveklasseledere ved fri grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 
mellem Skatteministeriet og LC med virkning fra 1. april 2018 (Medst.nr. 037-22). 
 
Der er pr. 1. april 2022 aftalt nye lønninger for KL 72, børnehaveklasseledere. De 
er indlagt i SLS med efterregulering. 
For lærere ved fri fagskoler er der ligeledes pr. 1. april 2022 aftalt et tillæg, jf. Bilag 
1.1 pkt. 9. Såfremt der er institutioner i denne kategori, kan henvendelse om 
oprettelse af tillægget i SLS ske via serviceportalen. 
 
Cirkulære af 28. juni 2022 om protokollat om arbejdstid for lærere og 
børnehaveklasseledere ved fri grundskoler (Medst.nr. 038-22).  
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 605 Lærere m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling 
Cirkulære af 27. juni 2022 om organisationsaftale for Lærere, 
børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors 
Asylafdeling virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 036-22).  
 
Pensionskarensbestemmelserne udgår med virkning fra den 1. april 2022 sammen 
med alderskriteriet på 25 år. Vi danner fremover automatisk LKO 7018 sats 30 ved 
indplacering på PKAT 605. Advis RB7113 ”LKO 7018 skal ændres til sats 30 for 
PKAT 605” udskrives i LK 2, når LKO 7018 er indberettet med sats 20.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



Side 3 af 5 
 
Ændringer til løndele 
 

LKO 5001 Feriegodtgørelse indeværende år 
Løndelen er tilrettet grønlandsk beskatning. Den særlige feriegodtgørelse skal 
udbetales via LKO 6980, idet der er et tekniske problem med beskatningen af 
beløbet, hvis det udløses via LKO 5001. 
Vi udskriver et advis ved indrapportering af LKO 5001, såfremt der er optjent særlig 
feriegodtgørelse, der skal udbetales. 
 
LKO 5001 Feriegodtgørelse, indeværende år 
LKO 5011 Feriegodtgørelse, sidste år 
Fremover nulstilles fast felt 711 og 724, Udbetalt særlig feriegodtgørelse efter 
beregning af sats 2, der kun beregner særlig feriegodtgørelse. 
 
LKO 5003 Lønudbetaling restferie 
Løndelen er åbnet for PKAT 105 og 580 under forudsætning af, at hhv. LKO 4656 
og 2181 er i kraft. 
LKO 5003 beregner 1/290 af LKO 4656 og 1/760 af LKO 2181. 
 
LKO 8410 Tjenestebolig 
Cirkulære af 27. juni 2022 om Regulering af boligbidrag for tjenesteboliger i 
Grønland for så vidt angår statens tjenestemænd pr. 1. oktober 2022 (Medst. Nr. 
035-22). 
Pr. 1. oktober 2022 stiger boligbidraget med 0,24 procent - institutionen skal 
regulere boligbidraget, og meddele brugere af tjenesteboligerne om reguleringen. 
 
 

Advis i forbindelse med ændret beregning af indefrosne 
feriepenge 

Som vi meddelte i den seneste løninformation, foretager vi til næste lønkørsel en 
rettelse af beregningen af indefrosne feriepenge for de lønmodtagere, der har LKO 
0228 i kraft. 
Vi har nu udskrevet advis RK8137 for de, der ikke har afgangsårsager i kraft i 
overgangsperioden.  
Beløbet, der vil blive beregnet på LKO 5025 og 9525 vil fremgå af løntjek i HR-Løn 
fra mandag d. 11. juli.  
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Uddata U909.S004 

På den fysiske fil: U909.S004.*, er header- og footer-info i pdf dokumentet rettet 
fra U914 til U909.   
 

Afholdelse af konverterende Særlige feriedage, Senior- og 
retræteordninger & Seniorbonus dage via Frihedsbank 

Fra og med LG 08/2022-T er Faste årsagskoder 809, 805, 806 obligatoriske for 
indberetning. 
Indberetnings beskrivelse af nævnte fraværs koder kommer med i den næste 
opdatering af vejledning for ’Ferie og fraværsregistrering i SLS’. 
 

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://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/
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