
Fanebladet Persons tillæg 
 

Fanebladet ”Persons tillæg” benyttes til at få overblik over de tillæg, som den fremsøgte per-

sonkreds ydes i henhold til oplysninger i den seneste afviklede lønkørsel. 

I modsætning til fanebladet ”Tillæg” vil tillæg af samme type ikke blive slået sammen og vist 

som ét. 

Bemærk - de valgte data kan eksporteres til Excel ved at klikke på ikonet i øverste højre 

hjørne 

 

 

 

Beskrivelse af kolonner 

 

Navn 

Navn(e) på den/de valgte medarbejdere. 

Løbenr 

I lønsystemet kan en ansat fremtræde med flere forskellige ansættelsesforhold. Hvert af disse 

ansættelsesforhold er identificeret med et 3-cifret løbenummer.  

En person kan vises flere gange uden at det er en fejl. Dette skyldes typisk, at vedkommende 

har flere ansættelsesforhold ved AAU.  

Sammen med cpr-nummeret er løbenummeret den entydige identifikation af et ansættelses-

forhold i lønsystemet. Trods cpr-nummerets helt centrale betydning i lønsystemet har vi valgt 

kun at vise dette i fanebladet Fravær og Personopslag. 

Enhed 

Enhed er den organisatoriske enhed (tjenestested), som den ansatte er knyttet til.  

Stillingstype 

HR Portalen anvender en hierarkisk struktur i sin forståelse af stillinger, som ansatte kan være 

ansat i. Denne hierarkiske struktur er ikke en der kan genfindes i et ansættelsesbrev. Stillings-

gruppe er laveste niveau. 

Lønkode 

Lønkode er et lønteknisk begreb, der udtrykker hvordan tillæg er kodet i lønsystemet. 

Lønkode tekst 

Lønkode tekst er den tekst, der forklarer lønkodens indhold. På grund af lønsystemets struktur 

og krav til anvendelse, vil den samme tekst kunne optræde for forskellige lønkoder. 
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Tillægstype niv. 2 

Tillæg er forståelsesmæssigt defineret i et hierarki med 3 niveauer, Tillægstype niv. 2 er det 

mellemste niveau. 

Grundbeløb 

Tillæggets beløbsmæssige størrelse. Det angivne beløb er opgjort i grundniveau (2012) og ved 

fuldtidsansættelse. Beløbet kan sammenlignes på tværs af tid og på tværs af ansatte. 

Pension 

Indikerer om tillægget er pensionsgivende. 

Fra 

Datoen for, hvor når det registrerede forhold er gældende fra. 

Til 

Datoen for, hvornår det registrerede forhold er gældende til. Når datoen er angivet til 

31.12.9999 er ophørsdatoen ikke kendt/aftalt. For tillæg vil det sige, at det er varigt.  


