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Tjek din lønseddel

I denne folder kan du
læse om, hvordan du
læser din lønseddel.
Bl.a. forklaringer på,
hvad din løn består af,
og hvad de enkelte
punkter betyder.
September 2016

Lønseddel for månedslønnede
På disse sider gennemgås nogle af lønsedlens mange punkter.
Gennemgangen gælder lønsedlerne for
månedslønnede DLF-medlemmer ansat i
Bornholms Regionskommune.
Ikke alle punkter kommenteres. Visse er
indlysende, andre mindre vigtige.
Med denne vejledning håber vi, at medlemmerne kan blive hjulpet lidt på vej til
et bedre kendskab til lønsedlens opbygning.

Ansvar for lønsedlen

Det er altid arbejdsgiveren, der skal sørge for, at man kan læse og forstå sin
lønseddel.
Hvis man har problemer med forståelse
af selve tallene på lønsedlen, fx hvis der
er tvivl om, at beløbene er korrekte, bør
man henvende sig til sin arbejdsgiver, til
sin tillidsrepræsentant eller kredsen.
Husk, det er bedre at spørge end at
lade være!
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Læs forklaringerne her
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Løn generelt
Løndele
Generelt består din løn af:


Overenskomstbestemte løndele: Grundløn samt visse tillæg



Lokalt aftalte tillæg: Fx selvstyrende team

Tilsammen udgør disse din bruttoløn.

Din løn
Du kan være ansat på forskellige måder i kommunen, som tjenestemand, anciennitetsansat
eller overenskomstansat.
Fælles for alle ansættelserne på nær de timelønnede er, at din løn består af en grundløn
(eller en anciennitetsløn) samt en række tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat, og
hvilke opgaver du varetager.

Lønseddel
Lønsedlen skal indeholde alle oplysninger, som har betydning for lønnens udformning.

Læs lønsedlen - side 1:
1
Dispositionsdato. På denne dato bliver din
løn indsat på din konto og vil dermed være
til rådighed.
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Lønperiode. Det er denne periode, lønnen
udbetales for. Tjenestemænd er forudlønnede, mens overenskomstansatte er bagudlønnede.

3

Indtjeningsperiode. Din løn kan dække
den aktuelle lønperiode, men også fx reguleringer i tidligere udbetalte lønperioder. Datoen fortæller, hvilken periode det drejer sig
om. For nogle ydelser vises den første dag i
løn-perioden – for andre fx skat vises den
sidste dag i lønperioden.

4

’P’. Hvis der er angivet et ’P’ ud for linjen,
indbetales der pension af denne løndel.

5

Månedsløn. Denne del er en sammentælling fra side 2. Se derfor også punkt 11 på
side 4-5.

6
(+) (-) Beløb. Her er en kolonne for
indtægter og en kolonne for de beløb,
som fratrækkes med det samme, fx
skat.

7
Til udbetaling. Her vises det beløb
(nettobeløb), som kommer til udbetaling. Dvs. restbeløb af indtægten fratrukket skat m.m.
Det fremgår også, hvilken konto beløbet
indsættes på (oftest NemKonto).

8

Pension. For lærere m.fl. på overenskomstansættelse er aftalt en pensionsordning, som administreres af Lærernes
Pension. Her fremgår dels periodens
pensionsbidrag inkl. reguleringer, dels
årets opsummerede pensionsbidrag.

9
Pensionsbidraget. Det overenskomstmæssige pensionsbidrag udgør for de
overenskomstansatte 17,3 %. For ansatte i 93-gruppen er procentsatsen 19,8
%. For tjenestemænd, vil her evt. være
anført supplerende pension fra diverse
tillæg.
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Læs lønsedlen - side 2:
10
Beskæftigelsesgrad. Her kan du se din
beskæftigelsesgrad. 37,00/37,00 er således
en fuldtidsstilling.

F - Selvstyrende team: Dette er et
lokalt aftalt (BLF + BRK) tillæg på 3.500
kr.

11

F - Funktionstillæg: Du kan få tillæg
for de opgaver og funktioner, der er i
stillingen, fx tillidsrepræsentant, spec-uv
skole børn, teamkoordinator.

Lønsammensætning
Grundløn. På lønsedlen fremgår grundlønnen og hvilket løntrin, du er på.

R - Resultatløn: Gives i særlige tilfælde ved særlige mål og resultater.



"Grundløn 28" = grundløn for børnehaveklasseledere



”Grundløn 31” = grundløn for lærere
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"Grundløn 36" = anciennitetsløn for
børnehaveklasseledere (fx tjenestemænd)

I ALT. Her ses den samlede løn, dels
som månedsløn, dels det samlede årsgrundlag.



”Grundløn 43” = anciennitetsløn for
lærere (fx tjenestemænd)
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Anciennitetsløn gælder kun for visse tidligere
ansatte. Alle nyansatte bliver ansat på
grundløn.
For psykologer, konsulenter m.fl. gælder
særlige løntrin.
Tillæg. Du får muligvis en række forskellige
tillæg alt efter hvor og hvordan, du er ansat.
I margenen til venstre er alle tillæg markeret
med et bogstav, F, K osv.
K - Anciennitetstillæg: Dette kan stå to
gange på lønsedlen.
1. Ved anciennitetstrin ud over grundlønstrinnet skrives det løntrin, der er opnået.
2. Ud over løntrinnet kan der ved visse løntrin desuden være et tillæg til grundlønnen.
Disse to udgør sammen med grundlønnen
hele anciennitetslønnen.
K - Uddannelse: Dette er tillæg for kvalifikationer, fx uddannelse. Der kan også være
anført andre kvalifikationer, fx personlig kvalifikation.
F - Undervisertillæg: Dette er et centralt
aftalt tillæg (OK-15). For OK lærere: 13.000
kr. og børnehaveklasselærere: 15.400 kr.
For TJM lærere: 5.500 kr. og børnehaveklasseledere: 7.900 kr.

Årligt grundbeløb
De beløb, som er nævnt her er alle beløb pr. 31.03.2000. Dvs. at beløbene
omregnes med en reguleringsfaktor. Pr.
1. oktober 2016 er denne reguleringsfaktor: 1,329131. OBS - i disse eksempler er reguleringsfaktoren fra april
2016: 1,317798.

14
P = Pensionsgivende
Et P betyder, at der beregnes pension af
disse løndele.

15

Ferieregnskab. På din lønseddel vil det
altid fremgå hvor meget ferie, du har til
gode i afholdelsesåret. Her fremgår også
fx seniordage.

16

Koder. Her står forklaringer til nogle af
lønsedlens koder. Fx står et P ved løndele, som er pensionsgivende. Visse løntillæg er ikke pensionsgivende.
T. På nogle lønsedler er en linje markeret med et T. T er på nuværende tidspunkt ikke nævnt her i feltet, men står
for en sammentælling af faste tillæg. Se
også side 6.
5

Eksempler på detaljer
Herunder er vist nogle eksempler på oplysninger, som kan optræde på visse lønsedler.
Lønseddel side 1

17
18

Lønseddel side 2

19
20

21
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17
Uv-tillæg > 751. Dette tillæg gælder for
undervisningstimer udover 750 timer. Tillægget er 90 kr. pr. time (31.03.2000).

18

Udbetalt særlig feriegodtgørelse. I forbindelse med lønudbetalingen i slutningen
af april udbetales en særlig feriegodtgørelse
på 2,15 % af lønnen i det foregående år,
hvis man var ansat hos den samme arbejdsgiver.

19
T faste tillæg. Lønsedlen kan have en linje
markeret med et T, som står for en sammentælling af faste tillæg. Det er fx tillæg
som ’Uv-tillæg > 751’ og ’To-sprogede elever’. De forskellige tillæg lægges sammen
og ganges med 12, dvs. et estimeret årsgrundlag.

20

Tjek din lønseddel
Dato - hvilken tidsperioden dækker
lønnen over?
Løntrin - er du indplaceret på det
rette trin?
Tillæg - får du de tillæg, du er berettiget til?
Indbetalt pension - bliver der indbetalt den rette pension?
Skat - betales der den rette skat af
din bruttoindtægt?

I ALT - Årsgrundlag. Indeholdt i årsgrundlag er faste tillæg (se punkt 19). Disse
tillæg kan veksle i løbet af året, og derfor
kan årsgrundlaget afvige fra måned til måned. Årsgrundlaget skal bruges til beregning
af timeløn ved fx overtimer.

21

6. ferieuge. Her er opgjort, hvor mange
timer under 6. ferieuge, der er til gode. En
anden mulighed er at få udbetalt 6. ferieuge, hvilket typisk sker med maj-junilønnen.

Læs mere på: www.erduok.dk

OBS
Lønsedler indeholder mange oplysninger.
I denne folder er kun medtaget de punkter,
som er centrale for forståelsen af udbetalingen af løn, samt visse punkter, som vi på
BLF oftest får spørgsmål angående.
Har du yderligere spørgsmål bør du rette
henvendelse til: din arbejdgiver/skoleleder,
din TR og/eller BLF.

Bornholms Lærerforening
Tlf. 56 95 50 55
E-mail: 071@dlf.org
Danmarks Lærerforening
Tlf. 33 69 63 00
E-mail: dlf@dlf.org
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