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AUHRA-rapport Medarbejderløn  
Vejledning  

Generelt om rapporten 
 

Rapporten dannes ud fra grundoplysninger i SLS og enhedsregistreret som indlæses i AUHRA. Fra 

AUHRA kan laves udtræk af de indlæste data.  

 

Data vises i rapporten som en Lønoversigt med én række pr medarbejder m. basisløn og tillæg 

summeret pr tillægstype. 

Nedenfor gives nogle generelle oplysninger om dataindholdet, efterfulgt af en teknisk vejledning 

til hvordan data trækkes ud i regneark samt en forklaring til de enkelte kolonner i regnearkene. 

Der er lidt overlab i de generelle oplysninger og forklaringen til de enkelte kolonner i regnearkene. 

 

Grundoplysningerne indlæses i AUHRA én gang månedligt efter 2. lønkørsel. Data for alle 

månedslønnede, fastansatte medarbejdere indlæses. Data indlæses desuden for 

rengøringsassistenter med en fast månedlig timeløn og for honorarlønnede kliniske lærer, kliniske  

lektorer og kliniske professorer samt afdelingstandlæger. 

 

Opbygningen og brugen af SLS sætter grænserne for hvilke data, der kan udtrækkes og i nogle 

tilfælde kombineres for at danne løndata. F.eks. er forhandlingsberettiget organisation ikke 

registreret i SLS. Den dannes derfor ud fra en kombination af andre oplysninger (P-kat, klasse mm).  

 

Basisløn og tillæg vises i niveau 31-3-2012 (grundbeløb) årligt og for en fuldtidsstilling for den 

pågældende medarbejder. Basislønnen er beregnet, da 31-3-2012 niveauet ikke kan trækkes 

direkte fra SLS. Der kan derfor forekomme afrundingsdifferencer, hvis basisløn i 

lønforhandlingsdata sammenlignes med grundbeløb for basisløn i Finansministeriets lønoversigt. 

For medarbejdere på orlov uden løn kan ikke vises basisløn og tillæg.  

Foruden den samlede årsløn i grundbeløb vises månedslønnen i aktuelt niveau, som den er 

udbetalt i den pågældende måned inklusive eventuelle reguleringer.  

Desuden vises tilsvarende den aktuelle pension pr. måned i aktuelt niveau og inklusive eventuelle 

reguleringer. Pensionen er opdelt i 2 kolonner: Pension, der indbetales til pensionskasse, og 

pension, der udbetales til medarbejderen.  

 

Engangsvederlag vises i aktuelt niveau. 
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Tillæg er inddelt i 4 tillægstyper: kvalifikationstillæg, funktionstillæg, stillingstillæg og andre tillæg. 

Rådighedstillæg for AC og udligningstillæg indgår i ”Andre tillæg”.  

 

Datoer er en udfordring. I denne udgave af rapporten vises ansættelsesdato og anciennitetsdato 

ikke. I stedet for anciennitetsdato vises dato for næste oprykning. Anciennitetsdato er fravalgt, 

fordi den anciennitetsdato, der er til rådighed i SLS, er en teknisk lønanciennitetsdato, som ikke er 

lig med medarbejderens faktiske anciennitet. 

 

Medarbejdere med orlov, herunder de forskellige typer af barsels- og forældreorlov er medtaget. 

Hvis der er tale om orlov uden løn er lønnen vist med 0 kr. Medarbejdere på orlov er vist med to 

forsimplede orlovstyper. B for en eller anden form for barsels- eller forældreorlov (med eller uden 

løn) og O for alle andre typer orlov (med eller uden løn).                                               

 

Specielle forhold 

Hvis der sker regulering af en medarbejders løn i en måned, f.eks. hvis en medarbejder mangler  

halv månedsløn for foregående måned, er det ikke muligt at beregne en korrekt basisløn for en 

fuldtidsstilling i 31-3-2012 niveau i den måned, hvor reguleringen sker. Basislønnen vil blive vist 

som summen af basislønnen og reguleringen (i 31-3-2012-niveau for en fuldtidsstilling). 

Medarbejderen bliver således vist med forkert basisløn. Medarbejdere med forkert basisløn som 

følge af regulering vises med en * markering, da det kan være svært at opdage at basislønnen er 

forkert. 

Også andre medarbejdere, hvor der indgår mere end én løndel i grundlønnen vises med en 

stjernemarkering. Det gælder f.eks. ved plustid, men der vil den beregnede løn være korrekt. 

 

Ph.d-studerendes faglige organisation kan ikke dannes på samme måde som øvrige 

medarbejderes.  Foreløbig er valgt en løsning, hvor der i en særskilt kolonne vises ph.d-

studerendes pensionskasse.  

For honorarlønnede vises lønnen under andre tillæg. 

 

Nogle tillæg er tillæg, som udgøres af et procenttillæg til timelønnen. Disse kan ikke vises med et 

grundbeløb, men indgår alene i den aktuelle månedsløn.  

 

Medarbejdere med løntilskud indgår, men er ikke markeret som værende med løntilskud. 
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Vejledning til udtræk fra AUHRA 
Regnearket dannes i en AUHRA-rapport, der er tilgængelig på samme måde som andre 
Medarbejderlister: 
 

1. Ansvarsområdet: <institutnr> - <institutnavn> Medarbejderlister 
 

2. Menupunktet: Medarbejderløn 
 

 
 

Udfyld søgekriterierne som anvist på skærmen. Rød stjerne angiver at søgekriteriet er tvunget. 

Tryk derefter Søg for at fremsøge data. 

Herefter kan data overføres til regneark: Tryk Actions, Vælg Download og Vælg Excel/CSV 

Tips til formatering af data i Excel 

Lønoversigt 
Data i regnearket vil efter overførsel fra AUHRA stå  uformateret. Brug evt. følgende tips til at formatere 
regnearket ( ’+’ betyder ’samtidig med’ og ’->’ betyder ’efterfulgt af’): 

 Ensartet kolonnebredde:  ctrl+A  ->  alt E -> O -> I 

 Fremhævet overskrift: Marker overskiftslinje -> ctrl F 

 Filtrer: Marker overskriftslinje - > Alt E -> 4 -> F 

 Formater tal: Marker kolonne Y – AI -> alt E ->  FM -> vælg  kategori = Tal ->  

afkryds tusindtalssep. -> Antal decimaler =0 

 Gem regneark med filtype: Excel projektmappe 
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Forklaring til regnearkets enkelte kolonner  

 

Indledningsvist gøres opmærksom på, at det ikke er muligt at vise løn for medarbejdere på orlov 

uden løn i regnearkene. Medarbejderne vises med 0 kr. i både basisløn og tillæg.  

 

Felt Indhold 

Kørselsdato 
Datoen den 20. indikerer at data stammer fra 2. lønkørsel i den pågældende måned, som 
indgår i datoen. 

AUID 
 Mail-adresse  

Fødselsdato 
 Fornavn 
 Efternavn 
 Køn M for mand og K for kvinde. 

Aldersgrp. Angives i 5-års intervaller. 

St. grp Stillingstypegruppe: vip, tap, ph.d 

Stillingstype 
Stillingstype-nummer og stillingstypetekst, således som AU har defineret dem, og de er 
registreret i lønsystemet. 

Fakultet 
Enhedsnummer for Fakultet og navn på Fakultetet og tilsvarende for 
fællesadministrationen.  

Institut/Vd.omr./adm.c Institut, vicedirektørområde, administrationscenter og andre enheder på samme niveau. 

Afdeling/forskergrp.  

Enhedsnummer for enheden lige under institutniveau/vicedirektørområdeniveau samt 
navn for enheden. De benævnes forskelligt f.eks. afdeling, forskergruppe, enhed. Det er 
det niveau, som er niveau 4 i AU's enhedsregister. 

Enhed  
Enhedsnummer for det laveste enhedsniveau, som instituttet/VD-området/adm.centeret 
har defineret samt navn for enheden.  

Faglig org. 
Faglig organisation som har forhandlingsret for stillingen. Der anvendes de alm. brugte 
forkortelser. For ph.d-studerende angives faglig organisation som ph.d. 

Pensionskasse 
Vises kun for ph.d-studerende, som kompensation for at faglig organisation for ph.d-
studerende ikke kan dannes. 

Hovedaft. Hovedaftale. F.eks. AC og OAO-fællesoverenskomsten. 

Overenskomst Overenskomstområde (den specifikke overenskomst eller organisationsaftale). 

Løngrp. 
Løngruppe, f.eks. løngruppe 3 provinsen i HK-organisationsaftalen eller specialkonsulent i 
AC- overenskomsten (løngruppen er aflæst i SLS-guiden ud fra bl.a. P-kat). 

Trin 

Det løntrin som medarbejderen er på. F.eks. trin 4 i løngruppe 2 i PROSA-
overenskomsten, anciennitetstrin 4 i AC-overenskomsten eller lønramme 38 for en 
professor.  

AC trin 
Skalatrin på AC-området. F.eks. basistrin 8 eller skalatrin 19 for en specialkonsulent eller 
skalatrin 51 i en lønramme 38 stilling. 

Næste oprykning 

Dato for oprykning på næste løntrin i grundlønnen f.eks. fra basistrin 5 til basistrin 6 i AC-
overenskomsten. Vær opmærksom på at der kan være en anden oprykningsdato for 
rådighedstillæg. Dato for næste oprykning vises i stedet for anciennitetsdato, da den 
anciennitetsdato, der kan vises, er en lønteknisk dato, som ikke er lig med den faktiske 
lønanciennitet. 

Orl.typ 
B står for alle typer af barselsorlov og forældreorlov. O står for alle andre typer orlov. 
Blank betyder at medarbejderen varetager sin stilling.  

Ans.brøk Ansættelsesbrøk angivet som andel af 3700. 

Slutdato Dato for udløb af ansættelse (lønnummer) som den er registreret i lønsystemet.  

Engangsvdl 12mdr. Udbetalte engangsvederlag i de seneste 12 måneder. Aktuelt niveau. 

Engangsvdl 24-13mdr.  
Udbetalte engangsvederlag som ligger i 12-måneders-perioden forud for seneste 12 
måneder. Aktuelt niveau. 

Basisløn 2012 
Basisløn årligt på fuld tid. 31-3-2012- niveau. Medarbejdere, som har orlov uden løn står 
med 0 kr. Medarbejdere som er honorarlønnet (f..eks. kliniske lektorer) har 0 kr. i 
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basisløn og den faste løndel fremgår af kolonnen andre tillæg. 

* 
* angiver, at basislønnen består af flere dele, som f.eks. kan skyldes en regulering i den 
aktuelle måned, som afstedkommer at basislønnen ikke kan beregnes korrekt. 

Kval Tillæg 2012 
Sum af kvalifikationstillæg. Beløb er for en fuldtidsstilling. 31-3-2012-niveau. 
Professortillæg fra gl. aftale indgår her. 

Funkt Tillæg 2012 
Sum af funktionstillæg. Beløb er for en fuldtidsstilling. 31-3-2012-niveau. 
Studieledertillæg indgår her. 

Stil Tillæg 2012 

Sum af evt. stillingstillæg. Knytter sig til funktionen og et defineret kvalifikationsniveau i 
den bestemte stilling. F.eks. tillæg i den videnskabelige stillingsstruktur. Beløb er for en 
fuldtidsstilling. 31-3-2012-niveau.  Det overenskomstbestemte tillæg til ph.d-studerende  
indgår her. 

Andre Tillæg 2012 
Tillæg, som ikke er indeholdt i de øvrige kategorier f.eks. udligningstillæg, 
rådighedstillæg, åremålstillæg. Beløb er for en fuldtidsstilling. 31-3-2012 niveau. 

Tillæg I Alt 2012 Sum af alle tillæg. Beløb er for en fuldtidsstilling. 31-3-2012-niveau. 

Løn I Alt 2012 Sum af tillæg og basisløn årligt. Beløb er for en fuldtidsstilling. 31-3-2012-niveau. 

Løn I Alt aktuel 
Løn i alt månedligt eksklusiv pension. Beløb er for den aktuelle arbejdstid i den aktuelle 
måned. Aktuelt niveau. Eventuelle reguleringer indgår. 

Pension aktuel 

Pension i alt månedligt. Beløb er for den aktuelle arbejdstid i den aktuelle måned. Aktuelt 
niveau. ATP indgår ikke. Pensionsbeløb til seniorordning og eventuelle reguleringer 
indgår. 

Udb. Pension aktuel 
Pension som udbetales månedligt, f.eks. til udenlandske medarbejdere eller 
akademikere, der har valgt udbetaling af 0,3 % af pensionsbidraget. Aktuelt niveau. 

Faktor Omregningsfaktor mellem 31-3-2012-niveau og aktuelt niveau. 

 

 


