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Løninformation nr. 19 af 10. oktober 
2022 
LG 11/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition d. 14. oktober 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: 
 
Nye løndele ................................................................................................... 2 
Ændringer til løndele ....................................................................................... 2 
Ændringer til PKAT ......................................................................................... 2 
Opfølgning - omsorgsorlov .............................................................................. 2 
Ændringer til kommende lønkørsel ................................................................... 2 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 3 
Advis ............................................................................................................ 3 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 4 
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Nye løndele 

Ny LKO 6103 Weekendgodtgørelse 
Løndelen kan anvendes i stedet for LKO 6104, såfremt der skal udbetales en 
timeløn + 50 procent 
 
 

Ændringer til løndele 

LKO 0679 Pension, senior, barsel mm 
Løndelen er fjernet ved udskrivning af RB7180, idet den indrapporteres med en 
bidragsprocent i felt 1. 
 
LKO 3607 Fri telefon 
Vi har oprettet en ny sats 1, der udgør kr. 6.000,00 årligt - den skal anvendes til 
beskatning af fri telefon/internet i Grønland. 
 
LKO 3952 Regulering af gruppeliv 
Vi har åbnet løndelen for indrapportering og beregning under AKKO og løndelen er 
åbnet for PKAT 195. 
 
 

Ændringer til PKAT 

PKAT 44 Ingeniører 
Advis RK8053 udskrives med virkning fra LG 11-2022 2. lønkørsel for KL 83, 
udenlandske bachelorer, idet disse skal indplaceres på KL 54 pr. 1. april 2022. 
 
 

Opfølgning - omsorgsorlov 

Vi har nu fået svar fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, at der ved afholdelse 
af omsorgsdage skal ske fradrag efter § 3 i cirkulære om Lønfradrag og 
lønberegning for tjenestemænd. LKO 8060 skal dermed anvendes til lønfradraget. 
 
 

Ændringer til kommende lønkørsel 

LKO 3950 Tillæg til gruppeliv – ændring af fremtidig beregning 
Fra den kommende lønkørsel vil der ske ændring af proceduren for beregning af 
gruppeliv, idet vi fremover vil beregne i efterreguleringsperioder.  
 
Det skyldes bl.a. udfordringer i forbindelse med fratrædelser og ansættelser, der 
ikke sker rettidigt, hvor LKO 3952 i flere tilfælde må anvendes til rettelser af de 
manglende beløb for efterreguleringsperioderne.  
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Endvidere vil der – i forbindelse med kommende idriftsættelse af 2. godkender-
funktionaliteten - således også blive beregnet præmie til gruppeliv for den eller de 
måneder, hvor der ikke har været beregnet løn. 
 
 

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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