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Løninformation nr. 22 af 23. 
november 2022 
LG 12/22, 2. lønkørsel - Løn er til disposition onsdag d. 30. 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: 
 
Ændringer til løndele ....................................................................................... 2 
Ændringer til PKAT ......................................................................................... 2 
Seniorbonus .................................................................................................. 2 
Ændring af advis RB7951 ................................................................................ 2 
Kompetenceudvikling og kursuskatalog ............................................................. 3 
Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 3 
Advis ............................................................................................................ 3 
Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 4 
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Ændringer til løndele 

LKO 5152 Godtgørelse, lør-, søn-, helligdage, Grønland 
LKO 5155 Natpenge, tjenestemænd i Grønland 
Vi har åbnet løndelene for PKAT 462, 463 og 467. 
 
LKO 6760 Vagtvederlag/bagvagt 
Vi har oprettet 10 nye satser på løndelen - sats 10-19 med virkning fra 1. januar 
2022. 
 
 

Ændringer til PKAT 

PKAT 121 Speciallæger 
Vi har oprettet et nyt trin 31 på KL 03 svarende til 21 timer ugentlig. 
 
 
 

Seniorbonus 

LKO 0660 Bidrag til tjenestemandspension 
For visse overenskomstansatte med en tjenestemandspensionsordning har bidraget 
ikke indgået i beregning af seniorbonus. 
Vi har til denne lønkørsel foretaget efterregulering af seniorbonussen, således at 
bidraget indgår med 15 procent af den pensionsgivende løn på 
pensionsskalatrinnet. 
Ved indrapportering af LKO 0265 Registreringer Seniorbonus, udskrives kun advis, 
såfremt ansættelsesdatoen er mere end et år gammel og felt 3 og/eller felt 4 
udfyldes. Tidligere blev indrapporteringen afvist. 
 
 

Ændring af advis RB7951 

Advis RB7951, Medarbejder er fratrådt pr. xx.xx.202x - er der ikke 
afregnet feriegodtgørelse? Der er beløb i ferietotalerne vedr. 
sidste/indeværende ferieår. 
Vi har ændret forudsætningerne for udskrivning af advis’et: 
Fremover udskrives det ikke længere, når AKKO-datoen er overskredet med 2 
måneder – det vil betyde, at advis’et kun udskrives i 2 lønkørsler. 
Ved beløb i ferietotalerne vedr. gammelt år, udskrives advis’et kun såfremt hverken 
LKO 5001 eller 5011 er indrapporteret, idet der må være taget stilling til, at al ferie 
vedr. gammelt år er afholdt, når LKO 5001 er indrapporteret. 
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Kompetenceudvikling og kursuskatalog 

Har du også fokus på kompetenceudvikling og er du nysgerrig omkring  
Økonomistyrelsen? Klik ind på vores kursuskatalog - og læs mere om kursustilbud  
vedrørende blandt andet Løn og HR. 
 
 
 

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/aktiviteter/kurser/kursuskatalog/
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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