
Tillæg: kr. 4.725,53 (51.400,- marts 2012 niveau)

Løn Pension Løn incl. Tillæg Optj. feriepenge Pension ATP AER/AUB Udgift/md

 1/3 eget eget pens  15,00% 17,10%

LR 37 47.907,50        3.000,08         50.907,58       4.725,53           8.344,97                    9.000,25         189,34  234,06        70.401,64         
LR 38 54.510,08        3.376,43         57.886,51       4.725,53           9.391,81                    10.129,29       189,34  234,06        79.180,10         

Ved eksternt finansierede projekter (UK 90/95/97) vil timesatsen indeholde feriepenge, når der timeregisteres via ØSS Tidsregistrering. Feriepengene afregnes således time for 

time til det enkelte projekt/den enkelte bevillingsgiver på tidspunktet, hvor tidsregistrering/omkontering foretages. Dette betyder, at der i nogle måneder (hvor der ikke er afholdt 

ferie) kan omkonteres et større beløb end den udbetalte løn. Der vil derved blive "hensat" til feriepengene der senere kommer til udbetaling eller til ferie afholdelse med løn.

Professor
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Kilde: Overenskomstansatte akademikere i lønramme 35-42 - Medarbejder- og Kompetencestyrelsenss lønoversigt - april 2020, side 32

Bemærk vedr. feriepenge

Ved frafrædelse bliver den faktiske udgift til feriepenge beregnet og udgiftsført. Ved nogle ansættelser (fortrinsvis ansættelser, hvor der endnu ikke er afholdt ferie med løn) 

betyder dette, at der i.h.t. ferieloven ved fratrædelsen beregnes 15 % feriepenge (12,5% alm. ferie og 2,5% særlige feriedage) af den ferieberettigede løn.



Nettoløn

 

52.633,03         

59.235,61         

Ved eksternt finansierede projekter (UK 90/95/97) vil timesatsen indeholde feriepenge, når der timeregisteres via ØSS Tidsregistrering. Feriepengene afregnes således time for 

time til det enkelte projekt/den enkelte bevillingsgiver på tidspunktet, hvor tidsregistrering/omkontering foretages. Dette betyder, at der i nogle måneder (hvor der ikke er afholdt 

ferie) kan omkonteres et større beløb end den udbetalte løn. Der vil derved blive "hensat" til feriepengene der senere kommer til udbetaling eller til ferie afholdelse med løn.

Lønoversigt pr. 1. april 2020

Kilde: Overenskomstansatte akademikere i lønramme 35-42 - Medarbejder- og Kompetencestyrelsenss lønoversigt - april 2020, side 32

Ved frafrædelse bliver den faktiske udgift til feriepenge beregnet og udgiftsført. Ved nogle ansættelser (fortrinsvis ansættelser, hvor der endnu ikke er afholdt ferie med løn) 
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