
ANVISNING af timeløn m.v. for bygningsdrift. 

Sendes til den SLS-Web ansvarlige på afdelingen

Cpr.nr.: Ydelse fra (dag, måned,år): 

Navn: Evt. overenskomst/anc./løntrin: 

Arbejdets art: Korttidsansættelse:  Ja    Nej     

Arbejdets art 
Del- 

Regn. 
Lko Timer med 2 

decimaler 
Sats Stillings 

type 
Sted Projekt Aktivitet Enhed 

HK studerende 4986 X 511 

Rengøring 4986 X 535 

Merarbejde 6990 X 472 

Merarbejde – som er omfattet af 
arb.tidsreglerne for tjenestmænd 

6995 X 472 

Overarbejde – timeløn  + 50% 6220 X 

Rådighedstjeneste i hjemmet (SID) 6734 1 463 

Natpenge kl. 17 – 06 -  gartnere 6101 X 462 

Ulempetillæg – 25% af timeløn 6102 X 

Weekendgodtg. -    50% af timeløn 6104 X 

Weekendgodtg. -  100% af timeløn 6105 X 

Halve timer 

Overarb. timeløn + 50% - gartnere 6490 X 462 

Tillæg lør. kl. 14 – man. kl. 06 – gart. 5370 X 462 

Antal 

Rådighedstjeneste i hjemmet 6718 463 

Dato Attesteret af 
 

Dato Underskrift af anvisningsberettiget

Blanket senest opdateret 28.03.2022
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