
Side 1 af 4 
 

Løninformation nr. 15 af 10. august 
2022 
LG 09/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 16. august 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: 
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Skift af password ......................................................................................... 3 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. .............................................. 3 
Advis .......................................................................................................... 4 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................. 4 
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Cirkulære og aftaler 

PKAT 236 Laboratoriefunktionærer  
PKAT 238 IT-medarbejdere, SAMDATA  
PKAT 240 Kontorfunktionærer  
 
Cirkulære af 1. august 2022 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, 
laboranter og IT-medarbejdere mellem Skatteministeriet og HK-Stat med virkning 
fra 1. april 2021 (Medst.nr. 042-22). 
 
Det nye cirkulære indeholder to redaktionelle rettelser uden indholdsmæssige 
betydninger. Rettelserne er foretaget i § 17, stk. 1 og § 38, stk. 1.  
 
 
 
 

Ændringer til løndele 

LKO 5037 Godtgørelse for særlige feriedage forrige optjeningsår 
Fremover sættes felt 5 = 1, ikke feriegivende, såfremt der er indrapporteret en 
AKKO dagen efter ikrafttrædelsesdatoen. 
 
LKO 6944 Gratiale, Grønland og Færøerne 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 10.207,00. 
 
 

 

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse 

Med virkning fra næste lønkørsel dannes LKO 5032 i stedet for LKO 5030, når den 
særlige feriegodtgørelse er optjent i sidste ferieår og er opsummeret til fast felt 729 
under ferieoplysninger 2. 
 
 
 

Skift af ferieår i SLS 

Læs mere i denne vejledning om justering af faste felter, der indeholder 
feriegivende løn og feriedage, i forbindelse med skift af ferieår i SLS.  
 

 
 

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/tips-og-tricks/
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Oprettelse af ny afgangsårsag 

Vi har oprettet en ny afgangsårsag 193 ”Omsorgsdage/Barselsfond”, som 
fremover skal anvendes når der søges om refusion for omsorgsdage i 
Barselsfonden. 
 

Barselsfonden udbetaler refusion for op til 2 omsorgsdage om året, hvis de ligger 
direkte i forlængelse af afholdt orlov. Læs mere om ’Refusion fra den statslige 
Barselsfond’ her Refusion barsel (statens-adm.dk). 
 
 
 

Skift af password 

Mange SLS og HR-Løn brugere kommer tilbage fra ferie og bliver af lønsystemet 
bedt om at skifte password, da der er gået 90 dage siden sidste skift. 
Vær opmærksom på, at flere browsere (fx Edge og Chrome) kan være opsat til at 
huske dit gamle password, og automatisk forsøger at udfylde felterne.  
Hvis du trykker på ”glemt adgangskode”, er det vigtigt, at du kopiere engangskode 
fra mailen ind i feltet til skift adgangskode, og dermed erstatter det eventuelt 
automatisk forud fyldte felt. 
 
 
 

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://statens-adm.dk/fleks-og-barsel/den-statslige-barselsfond/refusion/
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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