
Datapakke Fast løn, tillæg, pension – rapport

over medarbejdernes lønsammensætning

Fordele

• Få overblik over medarbejdernes
lønsammensætning

• Træk rapporter med aktuelle
lønkroner for 6 perioder

• Daglig opdatering af datapakke

• Måltal beregnes på baggrund af
oplysninger på en medarbejders
ansættelsesforhold for den aktuelle
måned.

Datapakkens indhold er etableret til brug for rapporter over 
medarbejdernes lønsammensætning. Rapporterne kan bl.a. 
bruges i forbindelse med lønforhandlinger eller til udlevering 
til ledere eller tillidsrepræsentanter.

I Datapakken Fast løn, tillæg og pension kan der trækkes rapporter 
over medarbejderens lønsammensætning. Rapporterne er 
sammensat af stamoplysninger registreret på medarbejderen og 
nogle udvalgte beregninger i aktuelle lønkroner – fx grundløn og 
pension. Der indgår ikke variable ydelser som eksempelvis 
særydelser i Datapakken. Der kan ikke laves lønsammensætnings-
rapporter på timelønnede.

Der kan trækkes rapporter med aktuelle lønkroner for 6 perioder –
dvs. indeværende måned, 3 måneder bagud og 2 måneder 
fremadrettet. I marts måned kan der altså trækkes rapporter på en 
af disse måneder: december forrige år til maj indeværende år. 
Periodevalg består altid af et år og en måned.

Datapakken opdateres dagligt – dvs. ændres en persons 
lønsammensætning i dag, så vil det fremgå af dataene/rapporten i 
morgen.
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Beregning af måltal:
Beregningen af måltal (fx grundløn, tillæg og pension) sker på 
baggrund af de oplysninger der er registreret på personens 
ansættelsesforhold for den aktuelle måned, som rapporten laves 
på. 

Det har betydning i følgende situationer:

• Ansættelse på dato forskellig fra den første i måneden
Her vises den reducerede løn svarende til den aktuelle lønseddel
for den pågældende måned.

• Fratrædelse på dato forskellig fra den sidste i måneden
Her vises den reducerede løn svarende til den aktuelle lønseddel
for den pågældende måned.

• Ændring af arbejdstid forskellig fra den første i måneden
Her vises den reducerede løn svarende til den aktuelle lønseddel
for den pågældende måned.

• Personer på barselsorlov uden løn
Her vises pensionsudgiften i den periode personen er på
barselsorlov uden løn

• Personer på orlov uden løn
Personen vises ikke i rapporten.

Databeskrivelse:
Her er listet og beskrevet nogle af de vigtigste data i datapakken. 
Der findes mange oplysninger på den enkelte medarbejder, og 
mange af dem indgår i datapakken, og der vil derfor kunne laves 
rapporter også med disse oplysninger. 

Oplysninger på medarbejder:

Afdelingskode og navn

Anciennitetsdato

Ansættelsesdato

Beskæftigelsesdecimal

CPR-nummer

Institutionskode og navn

Løndecimal

Lønstigningsdato

Navn

Overenskomst/lønklasse

Stilling

Stillingskode

Tillægstrin

Tjenestekode

Tjenestenummer

Trin

Måltal: Beskrivelse:

Arbejdsgiveromkostninger ATP, AUB, AKUT, seniorpension, arbejdsmiljøafgift

Grundløn Nettoficeret – altså uden pension

Månedsløn Nettoficeret – altså uden pension

Månedsløn incl. pension Sum af månedsløn og pension

Månedsløn (fuldtid) Månedsløn omregnet til fuldtid

Pension Arbejdsgiver + eget bidrag

Timeløn Timeløn beregnet som på lønseddel

Tillæg Nettoficeret – altså uden pension

EG er en skandinavisk teknologipartner, der leverer digitaliseringsløsninger i 
verdensklasse til offentlige og kommercielle kunder. Vores mål er at give vores 
kunder mulighed for at realisere deres fulde potentiale. Vores middel er konsekvent 
kundefokus, dyb brancheforståelse samt tiltrækning og fastholdelse af branchens 
dygtigste. Vil du være med? Læs mere på www.eg.dk.

Kontakt SD på 7220 7700 eller 
sd@sd.dk. Læs mere på www.eg.dk.


