
• Overordnet ansvar er arbejdsgiverens 

• Medarbejder har ansvar for at tjekke lønnen 

• Skærpet krav til TR m.fl. 

• Ny dom om tilbagebetaling (jordemødre) 

• Betydning af ”god tro” 

• Forældelse 

• ”Fredstid”     

Korrekt løn     
    



• 2 særskilte forhold 

• I dag fokus på lønnen 

 

• Tjek af arbejdstid er tidskrævende 

• Faktisk udført tjeneste (tjenesteplan, kalender e.l.) 
holdt op imod indberettet tjeneste 
(arbejdstidsopgørelser) – dag for dag  

• Forskudt lønudbetaling 

Løn og arbejdstid    



Løntjek 
Silkeborg Data og KMD 

 

BILAG: 

• Lønsedler  

• Bagsiden (SD) 

• Arbejdstidsopgørelse  

• Saldoopgørelse (KMD) 

• Normoplysninger  

• Løn- og ansættelsesoplysning    

   

 

 

 

 

 

 

 



• Billund kommune 

• Varde kommune 

• Vejen kommune 

• Sønderborg kommune 

• Aabenraa kommune 

• Tønder kommune 

 

KMD 



KMD 

 

Stillingsbetegnelse 

Samlet løn 

Særydelser 



KMD 

 
Pensions% Pensionsbidrag 
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Erfaringsdato 

Beskæftigelsesgrad 

Pensions

-givende 

Tilgodehavende 

ferietimer 

Grundløn 
og 

F-tillæg 
 

Erfarings

-løn 

Lokale 

løndele 

Normtimer 

Timeløn 
Inkl. egetbidrag 

Overenskomst 

64.01 



• Haderslev kommune 

• Kolding kommune 

• Esbjerg kommune 

• Region Syddanmark 

 

Silkeborg Løn 



 

 

Stillingsbetegnelse 

Navn 
Adresse 

Overenskomst 

Anciennitetsdato 

Beskæftigelsesgrad 

Grundløn 
og 

F-tillæg 

Erfaringsløn 

Lokale løndele 

Pensions-

givende 



 

 
Pensions% 

Udbetalte særydelser 

Tilgodehavende 

ferietimer 

Tilgodehavende 

afspadsering 



• Mulige fejl i løn: 

• Erfaringsdato 

• Overenskomst 

• Beskæftigelsesgrad 

• Tillæg (jf. lønaftale og forhåndsaftale) 

 



• Socialpædagoger (6 og 10 års erfaring)  
• Løntrin 30 og 34 

• Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (2 og 4 år) 
• Løntrin 18 og 21 

• Pædagogiske assistenter (2 og 4 år) 
• Løntrin 24 og 1.240 kr. 

• Værkstedsassistenter (6 og 10 år) 
• Løntrin 30 og 34 

• Uden uddannelse løntrin 23 efter 6 år  

Erfaringsdato vigtig for ……. 
 



• Lønoplysninger fra tidligere ansættelser (udskrift 
fra KMD hhv. SD) 

• Hvis ingen dokumentation kontakt Skat 

• Medarbejderen er ansvarlig for at aflevere 
dokumentation 

Erfaringsdato 



• 64.01/32.38.1 Socialpædagoger 

• 64.21 PFF 

• 64.31 Særlige stillinger 

• 64.41/34.06.1 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 

• 44.01 Værkstedsassistenter 

 

• 69.01 Lederstillinger (-TR-kompetence) 

Overenskomstnumre 



• Forhåndsaftale 

• Praktikvejleder  

• TR (eller TR-vilkår) 

• Diplomuddannelse  

• AMR 

• Lokale aftaler (f.eks. fastholdelse, særlige 
funktioner/kvalifikationer) 

Lokal løndannelse 



• 14,0% for ansatte i basisstillinger 

• 14,59% PFF 

• 15% særlig stillinger 

• 14,8% for mellemledere, familieplejekonsulenter 
og institutionsansatte konsulenter 

• 15,3% for socialpædagogiske konsulenter 

• 13% omsorgs- og pædagogmedhjælpere 

• 13,19% pædagogiske assistenter 

 

Pensions% 



 

• Reguleres efter beskæftigelsesgrad på 
afviklingstidspunktet 

• Ingen ferieafregning, hvis ”bred ansættelse” i 
kommune 

 

Ferietimer  
ved ændret ansættelse 



• SL’s hjemmeside 

 

• Lønsatser 

• Lønberegner 

• Tillægsberegner (særydelser) 

 

Flere oplysninger: 



• Vejledning til lønseddel samt løn- og 
ansættelsesoplysninger på www.silkeborgdata.dk 

• Få udskrifter fra lønsystemet (normtimer) 

 

Silkeborg Data (SD) 

http://www.silkeborgdata.dk/


• Søg på internettet: 

• Sådan læser du din lønseddel 

• Sådan læser du din arbejdstidsopgørelse 

• Sådan læser du din saldoopgørelse 

• Få udskrift fra lønsystemet (normtimer) 

 

KMD 


