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Løninformation nr. 17 af 9. 
september 2022 
LG 10/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 15. september 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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Aftaler og cirkulærer 

PKAT 121 Speciallæger 
Cirkulære af 30. august 2022 om overenskomst mellem Skatteministeriet og 
Foreningen af Speciallæger med virkning fra 1. april 2021 (Medst.nr. 044-22).  
Der er ingen lønmæssige ændringer. 
 
Da kun KL 03, 18, 19 og 24 anvendes, har vi lukket følgende klasser for 
indrapportering: 
KL 04, Speciallægekonsulenter 
KL 09, Vikarer for embedslæger 
KL 14, Speciallægekonsulenter 
KL 15, Speciallægekonsulenter 
 
Vi har endvidere lukket LKO 2550, Honorar og LKO 2560, Fremmødehonorar for 
indrapportering. 
 
 
 
 

Ændringer til løndele 

LKO 3880 Funktionstillæg pensionsgivende 
Vi har oprettet et ny funktionstillæg, som er ureguleret, pensionsgivende og ikke 
dellønsberegner. 
 
 
LKO 6980 Særlig feriegodtgørelse (manuel) 
Vi har oprettet en ny sats 7, som nedskriver beløbet i fast felt 729 Løbende optjent 
særlig feriegodtgørelse sidste ferieår. Anvendes i de tilfælde hvor beløbet i felt 729 
ikke er nulstillet ved ferieårsjusteringen og beløbet vedrører forrige ferieår.    
Vi har åbnet løndelen for PKAT 202, KL 65, TR 12 og øvrige elever uden løn. 
 
 
 

Ferie 

LKO 5032 Særlig feriegodtgørelse, tidligere år 
Vi udbetaler fra og med denne lønkørsel løbende særlig feriegodtgørelse 
vedrørende tidligere år, når den beregnes. Udbetalingen udmeldes på LKO 5032 
Særlig feriegodtgørelse tidligere år, der sker også udbetaling til personer på AKKO.  
 
Hvis det udbetalte beløb vedrører sidste år opsummeres det til fast felt 724 
Udbetalt særlig feriegodtgørelse sidste år. I tilfælde af, at der samtidig med 
udbetalingen er beregning på LKO 5011 Feriegodtgørelse sidste år, vil udbetalingen 
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på LKO 5032 blive modregnet i beregningen af LKO 5011 (forholdsmæssigt ift. 
afholdte feriedage).  
 
På baggrund af ændringen vil der derfor fremover ikke længere blive opsummeret 
beløb til fast felt 729 løbende særlig feriegodtgørelse sidste år. Beløb opsummeret 
til fast felt 729 blev automatisk udbetalt til ansatte i LG 09-2022-2, hvor der også 
blev udskrevet advis RB7240:  
”Særlig feriegodtgørelse, kr. xx vedrørende sidste ferieår vil ikke automatisk blive 
udbetalt - brug eventuelt LKO 6980 eller LKO 5011 sats 2 til anvisningen.”  
 
LKO 5042 Udbetaling af overført ferie ved fratræden 
Vi har stoppet for indrapportering af LKO 5042, da den bruger ferietotalerne 
vedrørende sidste ferieår. Der kan tidligst ske udbetaling af overført ferie fra 
ferieåret 2021 (SÅ) efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022, 
derfor vil LKO 5042 i perioden fra 010921-311222 vedrører ferieåret 2020 (FÅ), 
som der ikke findes ferietotaler for. Den skal derfor beregnes manuelt og udbetales 
via LKO 2670 sats 9.  
 
Vi har ved indrapportering opsat advis OT0842: ”LKO 5042 er lukket for 
indrapportering, da ferietotalerne for forrige ferieår er nulstillet og dermed vil 
beregningen ikke blive korrekt - brug LKO 2670 sats 9.”. 
 
I de tilfælde hvor LKO 5042 allerede var indberettet til denne lønkørsel, inden vi 
stoppede for indrapporteringen, har vi stoppet beregningen og udskrevet advis 
RB8042: ”LKO 5042 er sat i afgang, da ferietotalerne for forrige ferieår er nulstillet 
og dermed vil beregningen ikke blive korrekt - brug LKO 2670 sats 9.”. 
 
 
LKO 5043 Udbetaling af overført ferie FÅ ved fratræden 
Til den kommende lønkørsel opretter vi en ny LKO 5043 til afregning af overført 
ferie vedrørende forrige år, som anvender ferietotaler vedrørende forrige ferieår.  
 
For at genskabe ferietotalerne fra forrige ferieår, opretter vi også en ny LKO 0237, 
Opsummering til ferie FÅ. Den nye løndel genberegner lønnen måned for måned og 
opsummere den til 2 nye faste felter; ferietotal 1 FÅ (fast felt 746) og ferietotal 2 
FÅ (fast felt 747). De 2 felter vil kunne tilgås under Diverse Grundlagsfelter 6. Vi 
kan desværre ikke genskabe den udbetalte særlige feriegodtgørelse, hvorfor der 
således ikke vil blive taget højde herfor i beregningen af overført ferie på LKO 
5043. 
 
LKO 5043 vil kun kunne beregne, hvis LKO 0237 er indrapporteret – der udskrives 
et advis OT0743 herom ved indrapportering af LKO 5043.  
LKO 0237 skal indrapporteres med en dato i forrige ferieår – tidligst pr. 1. 
september 2020 og sættes automatisk i afgang pr. 31. august 2021.  
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Vi vil fra og med næste ferieårsjustering gemme ferietotaler vedrørende forrige 
ferieår i de nye felter 746 og 747 og den udbetalte særlige feriegodtgørelse i andet 
nye felt.  
 
 
Advis RB7240 
Vi har ændret opsætningen for udskrivning af advis RB7240, så det fremover også 
udskrives i LG 08, det betyder at det vil blive udskrevet i kørsel 2 i LG 06, 08 og 
09. Adviset vil fremover primært vedrøre særlige feriegodtgørelse vedrørende 
indeværende ferieår, da særlige feriegodtgørelse vedrørende tidligere år automatisk 
vil blive udbetalt.  
 
Efterreguleringer af LKO 5011 efter ferieårsjusteringen  
Når der sker efterreguleringer, som vedrører forrige ferieår, så sker der ikke 
regulering af beregnet feriegodtgørelse. Der vil således kun blive udbetalt særlig 
feriegodtgørelse af efterreguleringen, da medarbejderen bør have afholdt al ferie 
optjent i forrige ferieår.  
 
Vi har stoppet for beregningen af LKO 5011 for efterreguleringer, der vedrører 
sidste ferieår. Beregningen stoppes når løndelen er indrapporteret før 
ferieårsjusteringen og dateret 31-08-2022 eller tidligere. Grunden til at vi stopper 
for beregningen er at felterne der oprindeligt er indberettet på LKO 5011, efter 
ferieårsjusteringen vedrører forrige ferieår. Vi udskriver i de situationer advis 
RB7911:  
”Der er foretaget efterreguleringer vedrørende SÅ, men felterne på LKO 5011 
vedrører FÅ. Feriegodtgørelse skal derfor beregnes manuelt og afregnes via LKO 
8903 + 8810.”.  
 
Eksempel hvor advis RB7911 udskrives: 
Medarbejderen fratrådte 30.09.21, hvor der blev afregnet ferie via LKO 5001 (som 
nu er SÅ) og LKO 5011 (som nu er FÅ). 
I september måned 2022 modtager medarbejderen en lønregulering i form af et 
løntillæg på kr. 1000 pr. måned (f.eks. LKO 3843), tillægget gives for perioden 
01.09.21-30.09.21. 
 
Sammen med udbetalingen af tillægget udbetales der kr. 15 i særlig 
feriegodtgørelse på LKO 5032. Der sker i forbindelse med udbetalingen ingen 
efterregulering af LKO 5011, men der udskrives advis RB7911.  
 
Der foretages dog beregning af LKO 5011 når efterreguleringen vedrører sidste års 
ferietotal 2, og det er alle optjente feriedage på LKO 5011 der skal afregnes ferie 
for. Dette på baggrund af at først optjent ferie afholdes først, så hvis du har al ferie 
til gode fra forrige ferieår, har du også al ferie til gode fra sidste ferieår.  



Side 5 af 7 
 
 
Eksempel hvor der sker udbetaling via LKO 5011: 
Medarbejderen fratrådte 31.12.21, hvor der blev afregnet ferie via LKO 5001 (som 
nu er SÅ) og LKO 5011 (som nu er FÅ). 
I september måned 2022 modtager medarbejderen en lønregulering i form af et 
engangsvederlag på kr. 1000 (f.eks. LKO 3443), tillægget er dateret 01.11.21. 
 
Sammen med udbetalingen af tillægget udbetales der kr. 110 via LKO 5011 og kr. 
15 via LKO 5032. Engangsvederlaget placeres i FETOT 2 SÅ og på LKO 5011 er Felt 
3 lig med Felt 4 (restdage = optjente feriedage). 
 
 
 
Ferie grønlandsk ferielov 
LKO 5000 Feriegodtgørelse - indeværende år 
LKO 5010 Feriegodtgørelse - sidste år 
LKO 5020 Feriegodtgørelse - forrige år 
 
Løndelene er fremover kun åbne for indrapportering for PKAT 401-499, der er 
omfattet af den grønlandske ferielov. 
 
Validering af felter er ændret, således at felt 5 kun kan indrapporteres med sats 1, 
kontant udbetaling, eller sats 2, der opsætter nettobeløbet i fast felt 278, 279 eller 
280, hvorefter de kan udbetales via LKO 6049, når lønmodtageren afholder sin 
ferie. 
 
 

Nyt uddata 711: Seniorbonus 

I forbindelse med næste lønkørsel dannes nyt uddata 711 indeholdende oplysninger 
om Seniorbonus med ÅTD beløb. 
Dette uddata vil fremover blive dannet i LG 10-20xx-2 og LG 01-20xx-2. 
 
 

Uddata 842 og 843 

Dette uddatamateriale indeholder oplysninger om alle anvisninger, uden om 
Nemkonto, både inden- og udenlandske, med angivelse af lønnummer, 
kontooplysninger og anvist beløb ved lønkørslen. Uddata 842 er en PDF-fil, mens 
uddata 843 indeholder de samme oplysninger leveret som en ascii-fil med mulighed 
for indlæsning i eks. Excel. 
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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  
 
 
 
 
 
 

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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