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Løninformation nr. 20 af 24. oktober 
2022 
LG 11/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition d. 31. 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: 
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Ændringer til løndele 

LKO 3950 Gruppeliv 
Vi har åbnet for beregning i efterreguleringsperioder for månedslønnede. 
 
LKO 4084 Undervisning i Biologi 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 85.000,00. 
 
LKO 7019 Pensionsbidrag, akademikere 
Pensionsbidragsprocenten er pr. 1. oktober 2022 ændret til 17,1 procent for PKAT 
034, 035 og 037.  
LKO 7019 anvendes i stedet for LKO 7018, når lønmodtageren er omfattet af 
Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om fritagelse 
for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. og 
dermed skal have pensionsbidraget udbetalt som løn. 
 
LKO 7675 Borgerligt ombud og lignende 
Pr. 1. november 2022 har vi rettet beregningen, således at der fradrages i 
pensionsbidraget ved anvendelse af løndelen – der optjenes dog fortsat 
pensionsalder for tjenestemænd under fraværet. 
 
LKO 8025 Lønreduktion, barselsdagpenge 
Datotesten er rettet, således at den kan indrapporteres 1 år frem i tiden. 
 
LKO 8901 Rettelse af løbende feriegodtgørelse 
Vi har oprettet en ny sats 6 til forrige ferieår: 
Afregning til Feriekonto forrige år sker under løndel 9553 - beløbet opsummeres til 
fast felt 538 under ferieoplysninger 1, og dagene opsummeres til fast felt 534 
under ferieoplysninger 1.  
For universiteter med egen feriefond sker afregning under løndel 9554 - LKO 5050 
dannes som modpost. 
Beløbet opsummeres til fast felt 233 under diverse grundlagsfelter 6, og dagene 
opsummeres til fast felt 534 under ferieoplysninger 1.  
 
LKO 8903 Rettelse af feriegodtgørelse ved fratrædelse 
Vi har oprettet en ny sats 6 til forrige ferieår: 
Afregning til Feriekonto vedr. forrige ferieår sker under løndel LKO 9528 - beløbet 
opsummeres til fast felt 527 under ferieoplysninger 1, og dagene opsummeres til 
fast felt 534 under ferieoplysninger 1. 
For institutioner med egen feriefond dannes LKO 9529 og LKO 5021 dannes som 
modpost. 
Beløbet opsummeres til fast felt 743 under diverse grundlagsfelter 6, og dagene 
opsummeres til fast felt 534 under ferieoplysninger 1. 
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Ændringer til PKAT 

PKAT 65 Læreruddannede 
Ny KL 90 er oprettet til kontraktansatte chefer, der er omfattet af rammeaftale om 
kontraktansættelse af chefer i staten. 
 
PKAT 177 Ansat (amts)kommunal 
Ny procentregulering pr. 1. oktober 2022, 49,4018 pct. og pr. 1. april 2023, 
49,8304 pct. 
 
 
 

Aftaler og overenskomster 

PKAT 027 Efterindtægt 
PKAT 201 Tjenestemænd 
PKAT 202 Tjenestemænd på prøve 
PKAT 211 tjenestemandslignende 
KL 73, Bibliotekarer 
Cirkulære af 6. oktober 2022 om aftale om nyt lønsystem for bibliotekarer, 
afdelingsbibliotekarer mv. ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende 
vilkår med virkning fra 1. april 2021 (Medst. nr. 047-22). 
 
Pr. 1. april 2022 er basislønnen for trin 4 forhøjet med kr. 10.000,00 til kr. 
292.840,00 (niveau 31/3-2012) - der er foretaget efterregulering. 
RB7180 udskrives, hvis LKO 08XX, pensionsbidrag, er i kraft og skal ændres.  
 
 
 

Seniorbonus 

PKAT 105 Kliniske lektorer og lærere 
Pr. 1. januar 2022 er beregning af seniorbonus iværksat efter anmodning fra 
Medarbejder og Kompetencestyrelsen – der er foretaget efterregulering. 
 
Ny løndel 
LKO 6953 Ikke afholdte seniordage 
Vi har oprettet en ny løndel, der anvendes, hvis seniorbonussen er konverteret til 
frihed, der ikke er afholdt inden fratrædelse. Den kan anvendes fra 1. januar 2023 
og beløbet, der skal udbetales skal indrapporteres i felt 1. Der kan maksimalt 
udbetales det beløb, der er optjent pr. 31. december - totalbeløbet vil fremgå af 
feltet Seniorbonus til udbetaling i januar under Diverse grundlagsfelter 3 - i 
løngeneration 02-2xxx, 1. lønkørsel - beløbet nulstilles i løngeneration 02-2xxx 2. 
lønkørsel. 
 



Side 4 af 6 
 
Masseindrapporteringsskabeloner i HR-Løn 

LKO 6103 Weekendgodtgørelse - 150 % 

Løndelen er tilføjet skabelonen til flere løndele – engangsløndele. 
 
 

Nye uddata i ascii-format 

Efter ønske fra vores kunder har vi udarbejdet følgende nye uddata i ascii-format 
ud fra eksisterende pdf-filer: 
  

• Uddata 794 (baseret på Uddata 793 - Overmeldt til udbetaling af refusion 
fra barselsfonden) 

• Uddata 914 (baseret på Uddata 909 - SLS INDLÆSNINGSPOSTER 
REGNSKAB) 

• Uddata 982 (baseret på Uddata 980 - AFREGNING VIA NAVILØN) 
  
Uddata kan bestilles via Statens Administrations Serviceportalen. 
 
 
 
 
 

Automatisk dannelse af afgangsårsag 99 

I LG 12, 1. lønkørsel vil vi danne AKKO 14/afgangsårsag 99 automatisk pr. 1/1- 
2023. 
 
Følgende betingelser skal være opfyldt: 

• Lønmodtager står uden AKKO  
• PKAT er 78, 80-83, 91, 105-107, 503, 505, 507, 693-697 eller LF = 3 

(timeløn) 
• Oprettelsen er sket før 1/12 sidste år 
• Faste felter indeværende år er blanke 

 
Hvis lønmodtageren i LG 06 fortsat står med afgangsårsag 99 og opfylder 
ovennævnte slettebetingelser, så slettes registret. 
 
Det er VIGTIGT, at du selv sletter/ændrer den opsatte afgangsårsag pr. 1/1-2023, 
hvis du ikke ønsker at registret skal slettes. 
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Ny intern kontoplan pr. 1. januar 2023 

Skal I have ny intern kontoplan fra det nye finansår, kan vi tilbyde at opsætte 
denne maskinelt.  
Vi skal have følgende oplysninger i et regneark: Nuværende kontostreng samt ny 
kontostreng (delregnskab, segmenter og evt. adm.tj.st.) Eller lønnumre med 
oplysning om ny kontostreng. 
Vi skal have ovenstående oplysninger senest medio november 2022. Når vi får 
henvendelsen, vil vi danne en transaktion pr. 1. januar 2023, med den nye 
kontostreng.  
Samtidig kan der bestilles, at der efter supplementsperioden (LG 03/23, 1. 
lønkørsel) skal tilrettes konteringsoplysningerne tilbage i tiden (baglandspløjning), 
til de oplysninger, der er registreret pr. 1. januar i indeværende år. Dette gøres for 
at sikre, at fremtidige efterreguleringer vedr. gammelt år vil blive konteret i 
henhold til den nye kontostreng. 
Ny intern kontoplan kan bestilles via Statens Administrations Serviceportalen. 
 
 
 

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. 

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


Side 6 af 6 
 
 
• 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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