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Løninformation nr. 23 af 12. 
december 2022 

LG 01/23, 1. lønkørsel - Løn er til disposition fredag d. 16. december 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 ......................................................................................... 3 

Ferie i forbindelse med årsskiftet 2022/2023 ..................................................... 3 

Ny SLS-klient ................................................................................................. 4 

Diverse ændringer .......................................................................................... 5 

Kompetenceudvikling og kursuskatalog ............................................................. 5 

Hold dig opdateret om udetid, kørselsplaner mv. ................................................ 5 

Advis ............................................................................................................ 6 

Hurtige genveje – Statens Lønløsning ............................................................... 6 
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Ændringer til løndele 

LKO 0660 Bidrag til tjenestemandspension 

Cirkulære af 4. juli 2022 om betalinger til finanslovens § 36, pensionsvæsenet. 

Pr. 1. januar 2023 ændres bidraget for LR 37 og opefter fra 20,30 pct. til 15,00 pct. 

Vi foretager ændringen til LG 01-2023 2. lønkørsel. 

 

LKO 1925 Pensionsalderforhøjelse 

Cirkulære af 4. juli 2022 om betalinger til finanslovens § 36, pensionsvæsenet. 

Pr. 1. januar 2023 er der nye satser for tilkøb af pensionsalder ved frivillig 

fratræden. Beløbene er omlagt til grundbeløb i niveau 31/3-2012, der fremover 

procentreguleres. 

 

LKO 2390 Værdi af fri kost og logi 

Nye værdier pr. 1. januar 2023: 

Sats 0, kr. 48.615,00 

Sats 1, kr. 95,00  

Sats 2, kr. 50,00 

 

LKO 2395 Værdi af fri kost og logi 

Nye værdier pr. 1. januar 2023: 

Sats 1, kr. 50,00 

Sats 2, kr. 80,00  

Sats 3, kr. 95,00 

 

LKO 2664 Personligt varigt tillæg, pensionsgivende 

Vi har åbnet løndelen for PKAT 303: Polititjenestemænd. 

 

LKO 2682 Sygedagpenge timer 

LKO 2689 Sygedagpenge feriegivende 

LKO 2690 Sygedagpenge ikke feriegivende 

Nye værdier pr. 1. januar 2023, kr. 4.550,00 pr. uge svarende til kr. 122,97 pr. 

time. 

 

LKO 2721 1. og 2. ledighedsdag 

LKO 2722 1. og 2. ledighedsdag 

Nye værdier pr. 1. januar 2023, kr. 910,00 pr. dag. 

 

LKO 4251 Hjemflytningstillæg 

LKO 4351 Hjemflytningstillæg 

Nye værdier pr. 1. januar 2023, kr. 91.530,00, kr. 122.490,00 og 153.210,00. 

Beløbene er reguleret med 10,02 procent i henhold til nettoprisindekset. 

 

LKO 5660 Fast løntillæg 

Fremover udmeldes årligt grundbeløb i stedet for aktuelt årligt beløb i felt 6. 
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LKO 5790 Stipendie 

Ny værdi pr. 1. januar 2023, kr. 6.587,00 pr. stipendie. 

 

LKO 8860 Bidrag til Min A-kasse 

Der er indlagt nye værdier pr. 1. december 2022 for bagudlønnede og pr. 1. januar 

2023 for forudlønnede. 

 

 

 

 

Ændringer til PKAT 

PKAT 065 Lærere 

KL 90 er åbnet for indrapportering pr. 1. april 2021 og Felt 2 på LKO 2000 er åbnet 

for sats 1, der procentregulerer lønnen. 

 

 

 

Ferie i forbindelse med årsskiftet 2022/2023 

Indberetning af ferieløndele i LG 01/23, 2. lønkørsel - årsskiftet 

2022/2023 

 

Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for perioden 1. september 

2021 til 31. august 2022: 

LKO 5011 skal anvendes 

 

Afregning af feriegodtgørelse ved fratrædelse for perioden 1. september 

2022 til 31. august 2023: 

LKO 5001 skal anvendes 

 

Afregning af godtgørelse for særlige feriedage: 

Indrapporteres løndelene med en dato i 2022 eller tidligere, beregner  

 LKO 5017 af den feriegivende løn for 2022 

 LKO 5027 af den feriegivende løn for 2021 

 LKO 5037 af den feriegivende løn for 2020 

 

Indrapporteres løndelene med en dato i 2023, beregner  

 LKO 5017 af den feriegivende løn for 2023 

 LKO 5027 af den feriegivende løn for 2022 

 LKO 5037 af den feriegivende løn for 2021 
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Fra LG 02-2023 beregnes der uanset dato: 

 LKO 5017 af den feriegivende løn for 2023 

 LKO 5027 af den feriegivende løn for 2022 

 LKO 5037 af den feriegivende løn for 2021 

 

For PKAT 401-499, Ansatte i Grønland er de gamle regler fortsat: 

 Løndel 5000 = optjeningsåret 2022 

 Løndel 5010 = optjeningsåret 2021 

 Løndel 5020 = optjeningsåret 2020 

 

BEMÆRK: Løndel 5000 kan kun indrapporteres for LF 1 med en ikrafttrædelsesdato 

01.01.2023 eller senere og vedrører således optjeningsåret 2023 – for 

bagudlønnede skal datoen være før 01.01.2023 og vedrører dermed optjeningsåret 

2022. 

 

Løndel 5020 og løndel 5037 vedr. forrige år er lukket for indrapportering til LG 

01/xx. 

 

 

Ny SLS-klient 

Ny version af SLS klient torsdag den 15. december 2022 kl. 16.00 

Versionen retter op på fejlen vedr. workflows, som er nærmere beskrevet 

nedenfor. Den nye version installeres, som ved de forrige versioner, automatisk på 

pc’en. Institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig som installerer software, kan 

læse mere her.   

 

Fejl i Nyansættelse workflow i SLS-klienten 

Der har indsneget sig en uheldig fejl i den seneste version af SLS-klienten. Brugere 

som har opsat Indstilling, vil opleve at få en fejl, når systemet forsøger at vise 

næste vindue, og må derfor åbne vinduerne manuelt. 

Forklaring på workflow: Hvis man under Indstillinger under Nyansættelse, har valgt 

en bestemt rækkefølge af vinduer, som skal åbne automatisk under oprettelsen.  

 

 

https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/releases-og-installation/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/releases-og-installation/
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Diverse ændringer 

Ny værdi pr. 1. januar 2023 for ukendt arbejdstid, kr. 205,70 for kvinder 

og kr. 227,78 for mænd. 

 

Følgende løndele beregner bevillingstid og eventuelt ATP- og løntimer ud fra satsen 

for ukendt arbejdstid: 

 

LKO 2180 Særskilt vederlag  

LKO 2510 Særligt vederlag  

LKO 2520 Særskilt vederlag  

LKO 2805 Løntillæg  

LKO 2806 Vederlag m.v.  

LKO 2830 Diverse tillæg  

LKO 2831 Diverse timeløn  

LKO 4880 Undervisning m.v.  

LKO 5300 Vederlag, den særlige klageret  

LKO 6531 Stævningsmænd  

LKO 6915 Omvisning  

LKO 6930 B-Indkomst  

LKO 6931 Værgevederlag  

LKO 6932 B-Indkomst uden AM-bidrag  

LKO 6935 B-Indkomst  

LKO 8020 Fravær mod betaling  

 

 

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 

https://oes.dk/aktiviteter/kurser/kursuskatalog/
https://oes.dk/systemer/driftstatus/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/
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 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  

 

 

 

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/systemer/loenudbetaling/koerselsplaner/koerselsplan-loen-2022/
https://statens-adm.dk/support/loensupport/brugervejledninger/
https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://oes.dk/nyheder/tilmeld-nyhedsbrev/
https://modst.dk/systemer/driftstatus/

