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Løninformation nr. 21 af 9. november 
2022 
LG 12/22, 1. lønkørsel - Løn er til disposition tirsdag d. 15. november 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: 
 
Aftaler/overenskomster ................................................................................... 2 
Ændringer til løndele ....................................................................................... 2 
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Automatisk flytning af rest feriedage i FRAV ...................................................... 4 
Advis RR2578 ................................................................................................ 4 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 4 
Advis ............................................................................................................ 5 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 5 
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Aftaler/overenskomster  

PKAT 60 Journalister 
Cirkulære af 27. oktober 2022 om overenskomst for journalister i statens tjeneste 
og aftale for praktikanter, der under deres uddannelse ansættes som journalist i 
staten (Medst.nr. 048-22). 
Der er udelukkende tale om ændret redigering af § 4 om basisløn, hvor 
grundbeløbene før 1. april 2022 er rettet til de korrekte beløb – lønningerne i SLS 
er implementeret i tidligere løngeneration(er) 
 
Hjemmel i SLS-guiden er opdateret. 
 
 

Ændringer til løndele 

LKO 0601 Statens pensionstilskud 
LKO 0612 Statens pensionstilskud 
Løndelstypen er i grunddata ændret fra 99, ingen løndelstype til 31, løbende løndel. 
 
LKO 2670 Lønregulering  
Vi har oprettet en ny sats 11, der danner LKO 6950, seniorbonus. 
Løndelen anvendes til manuelle rettelser eller til den ordinære udbetaling i januar, 
såfremt den ikke er udløst automatisk. 
Det kan eksempelvis ske i forbindelse med 2. godkender, hvor registret ikke har 
beregnet på grund af ikke-godkendte inddata. 
 
LKO 3950 Tillæg til gruppeliv 
For PKAT 093 og 693 er løndelen kun lukket for sats 0, Aftalenr. 85034 og 98642.  
 
LKO 4265 Stipendiater/kandidater/forskning 
Vi har åbnet løndelen for PKAT 034, 035, 036 og 037. 
 
LKO 4716 Studenterstudievejledning 
Udmelding af timer på lønsedlen er rettet, således at de er dellønsberegnet og 
periodeberegnet. 
 
LKO 6924 Erstatning, skattefri 
Max. vedr. felt 1 er hævet til kr. 50.000,00 
 
LKO 7010 Pensionsbidrag 
LKO 7018 Pensionsbidrag 
For PKAT 105 udskrives advis RB7113 fremover - LKO 7018 sats 27 skal anvendes. 
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Ændringer til PKAT 

PKAT 555 Elever i skolepraktik, EGU-elever 
Der er indlagt nye satser pr. 1. januar 2023 i henhold til Forslag til Finanslov. 
 
 
 

Andre ændringer 

Personalegoder for grønlandskattepligtige: 
LKO 2380 Værdi af frirejser, Grønland 
Værdien af frirejser er ændret til A-indkomst pr. 1. januar 2023. 
 
LKO 2383 Værdi af frit logi, Grønland 
Værdien af frit logi er ændret til A-indkomst pr. 1. januar 2023. 
Vi har oprettet en ny sats 2, der udgør kr. 17.500,00 i 2022 og 17.902,00 i 2023. 
 
LKO 2395 Værdi af fri kost og logi 
Vi har oprettet 3 nye satser til grønlandskattepligtige: 
Sats 4 udgør kr. 80,00 i 2022 og kr. 81,00 i 2023 
Sats 5 udgør kr. 59,00 i 2022 og kr. 60,00 i 2023 
Sats 6 udgør kr. 45,00 i 2022 og kr. 46,00 i 2023 
 
LKO 8427 Skattepligtig værdi af fri bolig 
For grønlandskattepligtige er værdien af fri bolig ændret til A-indkomst pr. 1. 
januar 2023. 
 
Ny LKO 3608 Værdi af frit internet 
Vi har oprettet en ny løndel til beskatning af værdi af frit internet i Grønland. 
I felt 1 indrapporteres det månedlige beløb, der skal være den faktiske udgift - der 
skal dog maksimalt beskattes af 6.000,00 pr. år. 
Beløbet er i 2022 B-indkomst og oplyses på oplysningssedlens felt 144. Med 
virkning fra 1. januar beskattes beløbet som A-indkomst. 
Beløbet kan ses under fast felt 285, Værdi af frit internet DÅ under skatteopl. 
indeværende år 3. 
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Ny skabelon til masseindrapportering i HR-Løn 

Vi har oprettet en ny skabelon til indberetning af løbende funktions- og 
kvalifikationstillæg. 
 
 

Automatisk flytning af rest feriedage i FRAV 

Fra og med 1. lønkørsel i november 2022 kan I bestille automatisk flytning af rest 
feriedage fra ferieår 2022 til det kommende ferieår 2023.  
 
Automatisk flytning af rest feriedage kan ikke sket for personer: 

- der er på AKKO 
- har negativ saldo 
- hvor saldoen er 0 

 
Automatisk flytning er en gratis service, der kan bestilles via Statens 
Administrations Serviceportal. 
 
 
 

Advis RR2578 

Der er dannet advis med teksten: AKKO 14 afgangsårsag 99. Register slettes i LG 
06/23 - medmindre afgangsforekomsten ophæves senest LG 05/23. Det er vigtigt, 
at du selv sletter/ændre den opsatte AKKO, hvis du ikke ønsker, at registeret skal 
slettes. 
 
 
 

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://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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