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Takstkatalog for ressourcekostpriser 2018 

På AU bliver kostpriser brugt til fordeling af lønomkostninger. I kostprisen indgår løbende løndele (den del 

af den ansattes løn som er tilbagevendende hver måned), samt ekstraudgifter til ferieafregning ved 

fratrædelser og den særlige feriegodtgørelse på AU-niveau. Der indregnes desuden en bidragssats, der bl.a. 

sikrer at AU’s bidrag til barselsfonden kommer med i kostprisen. Enkeltstående lønudbetalinger 

(eksempelvis overarbejde og engangstillæg) samt ekstraudgifter ved barsel og sygdom indgår ikke i 

kostprisberegningen. 

Kostpriserne i takstkataloget er omregnet til månedslønninger på baggrund af 1924 timenormen.  

 

 

Kolonnerne Lav og Høj viser 1.kvartil og 3. kvartil for stillingstypen, mens Middel er den gennemsnitlige 

månedsløn. Den lave sats anvendes eksempelvis, når man har tænkt sig at aflønne en nyuddannet person. 

Derimod anvendes den høje sats, når man skal aflønne en person med høj anciennitet. I tilfælde hvor man 

ikke er klar over, hvilken person der skal ansættes, er middelværdien det bedste bud.  

Månedsløn, juli 2018 (kr.)
Stillingstype Lav Middel Høj

111 Professor 65.652 69.952 74.701
114 Professor med særlige opgaver 62.426 63.692 65.650
121 Lektor 52.661 55.665 58.177
124 Seniorforsker 52.661 56.962 58.887
131 Adjunkt 43.543 43.543 45.693
137 Post doc. 43.543 43.543 43.599
154 Videnskabelig assistent 35.541 37.925 42.243
212 Lønnet ph.d. 32.238 32.238 36.697

Lønnet ph.d. Klinisk Medicin 34.568 36.721 40.827
421 Chef-/specialkonsulent 51.504 54.613 58.969
422 Fuldmægtig 40.293 45.248 47.452
431 Kontor m.fl. 32.591 35.851 39.270
451 Teknisk AC-personale m.fl. 40.184 44.791 48.446
461 Tekniker 38.927 41.515 44.424
465 Laborant m.fl. 33.021 35.824 38.417
466 IT-medarbejder 37.417 41.924 47.154
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Der er lavet en særskilt beregning for Lønnet PhD på Klinisk Medicin, idet disse erfaringsmæssigt er dyrere 

end på resten af AU. 

 

Vi anbefaler, at lønningerne opreguleres med 2 procent årligt ved ansøgninger om eksterne midler for at 

tage højde for fremtidige lønstigninger i budgettet.  

 

Hvis navngivne forskere anvendes, er deres kostpriser i Navision allerede opreguleret efter følgende satser 

for kommende år. 
 

01-10-18 0,49 % 
01-04-19 1,30 % 
01-10-19 0,84 % 
01-04-20 1,43 % 
01-02-21 0,74 % 
01-04-21 1,26 % 
01-04-22 2,00 % 

   
 
Særligt om kostprisformlen for 2018:  
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Institutter/AU_oekonomi/OEkonomiman
ual/Loen_og_ressourcer/Opdatering_af_kostprisformel_for_allokeringsressourcer_2018_opdateret_au....p
df 
 
 
En mere udførlig, principiel gennemgang af kostpriser kan findes her (bemærk dog at faktor og 
bidragssatser i formlen er fra 2014 og har ændret sig siden, jf. ovenstående notat – selve princippet er dog 
uændret): http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/skal-flyttes-til-
medarbejderportal/oekonomimanual/beregning-af-kostpriser/ 
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