
Lønoversigt kolleger/medlemmer 

Udfyldt (dato) _______________________ 

 

Navn 
Ans.dato og besk.grad 

Grundløn 
Trin 

Tillæg 
Årl.gr.beløb og 
begrundelse 

Tillæg 
Årl.gr.beløb og 
begrundelse 

Tillæg  
Årl.gr.beløb og 
begrundelse 

Tillæg 
Årl.gr.beløb og 
begrundelse 

Tillæg 
Årl gr.beløb 
og begrundelse 

Aktuel løn  
I alt 
Gr.trin +tillæg 

Seneste lønstigning 
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