
Bilag 1 – Tjekliste til lokal lønkontrol 

Omkostningssted 
Øvrig afgrænsning: UK - stedkode – projekt 
Måned 

Sæt 

Månedskontrol (udføres hver måned – dog kan lønkontrol for juni 
og juli vælges udført sammen med lønkontrol for august)

√ Initial

1 For fratrådte medarbejdere er det 
- kontrolleret at lønudbetaling er stoppet rettidigt, således at der kun er udbetalt evt.
fratrædelsesordning og feriepenge efter sidste arbejdsdag.1

- vurderet, at udbetalte beløb er i overensstemmelse med indgåede aftaler. 2

Der foretages ikke decideret beløbskontrol. 

☐

2 Ved nyansættelser er det  
kontrolleret at ansættelsesaftale er registreret korrekt igennem "systemet".  
Kontrollen foretages ved at påse, at første lønudbetaling er registreret på korrekt 
kontostreng og at den udbetalte lønsats (timeløn), løn (månedsløn), tillæg og pension er 
i overensstemmelse med lønskema i WorkZone.3 

☐

3 For øvrige ansatte er det 
vurderet, at ændrede lønudbetalinger til månedslønnede afspejler indgåede aftaler. Vær 
særlig opmærksom på ændring i tillæg/engangsvederlag, udbetaling af mer-
/overarbejde, ændret normtid, orlov, evt. regulering i forbindelse med bibeskæftigelse 
mv.4

Der foretages ikke decideret beløbskontrol. 

☐

4 Det er vurderet, at der er sket løntræk i forbindelse med afholdelse af ferie for 
medarbejdere, der ikke har optjent ferie-/fridage.  

Der foretages ikke decideret beløbskontrol. 

☐

5 Det er kontrolleret, at der er modtaget refusion for relevante medarbejdere. 5 

Der foretages ikke decideret beløbskontrol. 

☐

Årskontrol (skal som minimum udføres i april måned hvert år) 
6 Det er kontrolleret og godkendt af enhedens øverste leder/chef at alle midlertidige 

løntillæg kan oppebæres på baggrund af årsagsregistreringerne. Dokumentation for 
godkendelsen skal foreligge.6 

☐

Dato og underskrift – Lønkontrollant      Dato og underskrift – Leder7 

Bemærkninger 

Supplerende forklaringer til kontroller  



Nedenstående noter er supplerende forklaringer til de enkelte lønkontroller i tjeklisten og skal give brugeren 
en bredere forståelse af hvilken type kontrol, der skal foretages og hvilke elementer, der skal kontrolleres 
eller vurderes. De heri anførte eksempler er dog ikke udtømmende, idet disse kan varierer fra enhed til 
enhed. 

1 Kontrollen skal sikre, at der er givet og modtaget besked i HR om medarbejders fratrædelse og at der er angivet korrekt 
fratrædelsesdato, samt at lønudbetaling herefter er stoppet rettidigt.  

2 Sandsynlighedsvurderingen skal sikre, at åbenlyse fejl spottes. Der foretages således ikke decideret beløbskontrol. 

3 Da fejl i nyansattes løn potentielt vil gentage sig måned for måned fremadrettet, skal første lønudbetaling kontrolleres til lønskema 
i workzone. Kontrollen udføres på baggrund af liste med alle medarbejdere for omkostningsstedet. Kontrollen omfatter de personer 
på listen, som er nyansatte i måneden. Kontrollen skal sikre, at der udbetales den aftalte løn. 

4 Sandsynlighedsvurderingen skal sikre, at der ikke er medarbejdere, som åbenlyst får forkert løn. Der foretages ikke decideret 
beløbskontrol. 
Vurderingen udføres ved, at de medarbejdere som har ændringer i forhold til foregående måned – gennemgås. Det vurderes om de 
registrerede ændringer tilnærmelsesvis er i overensstemmelse med overenskomstændring, lønforhandlingsaftaler, ændring i 
lønforhold som f.eks. ændring i arbejdstid, barsel, orlov og eventuel regulering i forbindelse med bibeskæftigelse.  
Herudover skal scanningen fange fejl, hvor et engangsvederlag fra forrige måned eksempelvis er blevet til fast tillæg.  

5 Refusion kan f.eks. forekomme ved længerevarende sygdom, ansættelse i løntilskud, ansættelse i flexjob, barsel, visse former for 
lægelig behandling, som kræver periodisk fravær (§56) - f.eks. fertilitetsbehandling. Gennemgangen indebærer en overordnet kontrol 
af, at der modtages refusion for de medarbejdere, der kan modtages refusion for. Der foretages ikke decideret beløbskontrol. 
Kontrollen skal således sikre, at den økonomisk ansvarlige enhed har givet besked til HR-afdelingen (syg-/fra-systemet), om at 
medarbejderen er i en situation, hvor der kan modtages refusion og at dette efterfølgende er registreret korrekt af HR-afdelingen. 
HR-afdelingen er ansvarlig for afstemning af indkomne refusionsbeløb.  

Oversigt over ansøgnings- og registreringstidspunkter 
Fleksjob (stat+kommune) Søges kvartalsvis (registreres 1-1½ måned efter kvartalets udløb pga. regulering af sygdom/ferie). 
Løntilskud Søges månedsvis (registreres månedsvis og typisk måneden efter). 
Barsel (stat)                Søges månedsvis (kommer automatisk fra Moderniseringsstyrelsen). 
Barsel(kommune) Søges løbende månedsvis (registreres løbende, månedsvis, når refusionen modtages). 
Sygdom   Søges løbende månedsvist (registreres løbende månedsvis, når refusionen modtages). 
Personlig assistance         Søges kvartalsvis (registreres månedsvis og typisk måneden efter). 

6 En række løntillæg gives som midlertidige tillæg. Eksempelvis gives en række medarbejdere funktionstillæg for varetagelse af en 
bestemt funktion. Bortfalder den funktion som varetages, skal det tilhørende funktionstillæg ligeledes bortfalde. Til sikring af, at 
midlertidige løntillæg, som ikke længere oppebæres, er blevet stoppet, foretages der opfølgning hermed. Opfølgningen skal som 
minimum foretages i april måned hvert år. Den årlige opfølgning skal ske ved en dokumenteret ledelsesmæssig godkendelse af de 
enkelte økonomiske enheders midlertidige tillæg (inkl. årsagsforklaring bag hvert tillæg). Forholdene kan dog med fordel overvåges 
løbende af enhedens lønkontrollant. Til brug for opfølgningen/godkendelsen er der i QlikView udarbejdet et dataark, der viser 
aktuelle midlertidige løntillæg samt de tilhørende årsagsforklaringer registreret i SLS eller ScanPas, ScanPas er dog under udfasning, 
hvorfor der ikke længere registreres nye årsagstekster heri. Dataarket tilgås via QV-rapporten ”Løn 20XX – udvidet” og er heri benævnt 
”Afvigende løndelstekster”. De tillæg der skal godkendes fremsøges ved at vælge ”Tillæg m. krav om afv. løndelstekster” i 
dataarkets valgboks. Er der i datagrundlaget midlertidige løntillæg, som ikke har tilknyttet en årsagsforklaring der kan fremsøges i 
rapporten, er det enhedens eget ansvar at sikre, fremsøgning af årsagen - f.eks. via personalesagen i WorkZone. 

7 Den for enheden relevante institutsekretariatschef (delegationsniveau 4), sekretariatschef i AAU Innovation (delegationsniveau 4), 
Økonomidirektør (for dekansekretariaterne og bestyrelsen) eller funktionschef i Fælles Service (delegationsniveau 3). Funktionschef i 
Fælles Service omfatter Overbibliotikar, IT-direktør, Campusdirektør, HR-chef, Sekretariatschef for Rektorsekretariatet og 
Kommunikation, Studiechef, Økonomidirektør, Campuschef CPH samt ESB. Vedkommende kvitterer for lønkontrollantens 
gennemførelse af kontrollen. 
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