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Hvordan beregnes løn? 

I de løntal, I får fra lønkontorerne, er grundløn og de forskellige tillæg opgivet som 

delbeløb af månedslønnen. Tilsammen udgør grundløn og tillæg den samlede 

månedsløn før beregning af pension, feriepenge m.v. 

Tillæggene er enten givet som stigning i løntrin eller som kronetillæg. 

Kronetillæggene er gerne eller altid opgivet som et rundt tal, kaldt ”årligt grundbeløb” 

eller noget tilsvarende. 

Det er måske faldet nogle af jer for brystet, at den månedlige sum i et kronetillæg aldrig 

er præcis 1/12 af det ”årlige grundbeløb”. Det skyldes, at det årlige grundbeløb altid 

beskrives i år 2000 kroner, og der skal så ganges og divideres for at nå frem til, hvad det 

er i månedsløn i 2016-kroner. 

Her følger en forklaring på, hvordan lønkontorerne finder frem til de tal, I finder på jeres 

udskrifter. Det er samme måde, LIVA regner på. Forklaringen er ikke specielt enkel. Men 

den kan give en bedre forståelse for de ofte noget kryptiske udskrifter, I får fra 

lønkontorerne. Og det er også en forklaring på, hvorfor I skal indtaste i LIVA, som I gør.   

 

Lønkontorernes udregningsmodel  

Alt løn beregnes ud fra satser fra år 2000. Lønnen findes ved at gange satserne med den 

aktuelle procentregulering.  

Procentreguleringen ændres typisk, men ikke altid, omkring hvert halve år. Pr. 1. januar 

2016 var den på 1,317798 (kommuner). 

Lønnen består af  

- Grundlønnen, der gives som et trintillæg. For socialpædagoger er det trin 27. 

- Eventuelle trintillæg. De gives som et antal trin, der lægges til det trin, man i 

forvejen havde opnået. En socialpædagog på trin 27, der får et trintillæg på 3 

trin, når altså op på løntrin 30. 

- Eventuelle kronetillæg. Et kronetillæg udtrykkes altid i, hvad det var værd årligt i 

2000-kroner. Et grundlønstillæg for en socialpædagog hedder f.eks. 1500 kr. Det 

vil sige et tillæg, der i år 2000 årligt ville have været på 1500 kr. 

Regnestykket 

Det beløb, løntrinnet udløser, findes altid først i 2000-kroner, ud fra personens 

løntrin og områdetillæg. En socialpædagog i Slagelse (områdetillæg 1) på trin 30 vil 

have en trinløn i 2000-kroner på 19798,67 kr. For at finde den faktiske løn ganges 
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2000-beløbet med den aktuelle procentregulering. I januar 2016 var den som nævnt 

1,317798 

Kronetillæggene er som nævnt altid angivet som årligt grundbeløb. Det månedlige 

beløb i 2000-kroner findes derfor ved at dele tillægget med 12. Og dette beløb skal, 

ligesom trinlønnen, ganges med reguleringsprocenten for at finde det faktiske beløb  

Pointen med dette regnestykke er, at beløbene i 2000-kroner ligger fast. Når 

reguleringsprocenten ændres, skal man altså bare lægge den nye reguleringsprocent 

ind i regnestykket. Det er den logik, der er indbygget i LIVA. 

I eksemplet med en socialpædagog på trin 30 med områdetillæg 1 og med et 

grundlønstillæg på 1500 kroner beregnes lønnen for januar 2016: 

 Trinlønnen i 2000-kroner på 19798,67 ganges med 1,317798 = 26.090,65 kr 

Kronetillægget: 

           1500 kroner deles med 12 og ganges med 1,317798 =       164,72 kr 

 Det vil give en månedsløn i januar 2016 på   26.255,37 kr. 

 

Reducering i forhold til arbejdskvote. De 26255,37 kr. er månedslønnen for en 

socialpædagog med 37 timers arbejdsuge. Arbejder socialpædagogen på nedsat tid, 

reduceres lønnen tilsvarende. Både løntrin og alle kronetillæg reduceres på denne 

måde. 

I eksemplet, hvis personen arbejder 30 timer ugentligt: 

 Lønnen på 26255,37 kr. divideres med 37 og ganges med 30. 

 Det vil give en månedsløn på 21288,14 kr.  

Undtagelser fra reducering i forhold til arbejdskvote. Ganske få tillæg reduceres ikke, 

selvom man arbejder på nedsat tid. Det er ikke ens fra sted til sted, men det er typisk 

tillæg som: TR, AMR, MED-udvalg, Praktikvejleder. 


