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Vejledning til excelfilen: Lønskema 2018.XLSX 
 
Denne vejledning redegør for, hvordan strukturen er i ovennævnte excelfil og uddyber, 
hvad de forskellige felter (søjler) skal indeholde af oplysninger. Det anbefales at have 
excelfilen åben samtidig med, at denne vejledning læses. 
 
For at åbne excelfilen, skal man skrive adgangskoden: BL2018 
 
Excelfilen indeholder 18 felter (søjlerne A til R), der med farverne grøn, gul og rød er delt 
op i tre grupper. Det er på forhånd bestemt, hvor de forskellige oplysninger (fx køn og 
grundløn) skal sættes ind i excelfilen.  
 
Hver medarbejders oplysninger skal stå på én linie i arket. For medarbejdere, der arbejder 
på deltid i flere afdelinger i en boligorganisation (bl.a. grundet momsproblematik), er BL 
alene interesseret i den fulde ansættelse, dvs. det er den samlede løn, som skal oplyses. 
Det er meget vigtigt, at en medarbejder ikke fylder flere linier, da jeres excelfil ellers ikke 
kan indlæses i den endelige løndatabase!  
 
Skemaet er formateret således, at hver enkelt celle kun kan udfyldes med specifikke 
værdier. Hvis lønskemaet fra sidste år kopieres over i det nye lønskema, vil celler, der er 
udfyldt forkert, farves røde. Brugeren bedes rette oplysningerne i disse celler.  
 
Her følger en gennemgang af de forskellige felter (søjler) i excelfilen. Feltets ”navn” er 
fremhævet med fede typer. 
 

Grøn gruppe: 
 
A = Faggruppe. Her anføres hvilken faggruppe medarbejderen tilhører. Skal være udfyldt 
(kodet) med: 
 

1 = Administrativt personale 
2 = Akademikere 
3 = Ejendomsfunktionærer 
4 = Inspektører e.lign. 
5 = Gartnere 
6 = Boligsociale medarbejdere   

 
Kun koderne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 må bruges. 
 

Gul gruppe: 
 
B = ID-nummer. Her kan skrives medarbejderens id-nummer.  
OBS: Feltet bruges kun til at identificere forskellige medarbejdere fra hinanden i 
forbindelse med opbygningen af datasættet og i forbindelse med fejlsøgning i 
indtastningerne. Når lønoplysningerne er importeret i databasen slettes løbenumre. Filer 
med navne eller cpr.numre afvises og modtages ikke. 
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C = Køn. Medarbejderens køn. Skal være udfyldt (kodet) med: 
 

1= mand 
2= kvinde  

 
Kun koderne 1 eller 2 må bruges. 
 
D = Alder. Medarbejderens alder. Skrives i hele år fx ”42”. I feltet må kun stå tal. 
 
E = Stilling. Hvis medarbejderen tilhører faggruppen administrativt personale, anvendes 
følgende lønkoder: 
 

11 = tilhører grundløn 1 i HK/BL-overenskomsten 
 12 = tilhører grundløn 2 i HK/BL-overenskomsten 
 13 = tilhører grundløn 3 i HK/BL-overenskomsten 
 
Hvis medarbejderen er akademiker, anvendes følgende lønkoder: 
 
 21 = tilhører grundløn 1 i AC/BL-overenskomsten 
 22 = tilhører grundløn 2 i AC/BL-overenskomsten 
 
Hvis medarbejderen er ejendomsfunktionær, anvendes følgende stillingskoder:  
 

31 = ejendomsfunktionær uden uddannelse/gårdmand 
 32 = varmemester 
 33 = ejendomsmedhjælper 
 34 = ejendomsservicetekniker 
 35 = ledende ejendomsfunktionærer  
 
Obs! Stillingen ”35 – ledende ejendomsfunktionærer” er ny i lønstatistikken pr. 2017. 
Lønandele for denne stillingskategori skal indtastes på samme måde som for de øvrige 
ejendomsfunktionærer.  
 
Hvis medarbejderen er inspektør el.lign., anvendes følgende stillingskoder: 
 

41 = inspektør 
 42 = ledende inspektør 
 43 = driftschef 
  
Hvis medarbejderen er gartner, anvendes følgende stillingskoder: 
 

51 = faglært gartner 
 52 = gartnermedhjælpere eller gartnerassistent 
 
Hvis medarbejderen er boligsocial medarbejder anvendes følgende stillingskoder: 
 
 61 = boligsocial medarbejder, AC’er 
 62 = boligsocial medarbejder, øvrige 
 63 = adm. medarbejder i boligsociale projekter 
 64 = kommunikation, presse o.lign.  
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Kun koderne 11, 12, 13, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 62, 63 og 64 må 
indtastes. 
 
F = Anciennitet. Her anføres, hvor mange år medarbejderen har haft sin nuværende 
stilling. Hvis det er under 6 måneder skrives 0. Ancienniteten skal opgøres i hele antal år – 
altså 0, 1, 2, 3 osv. I feltet må kun stå tal. 
 
G = BL-kreds. I hvilken af BL’s 11 kredse arbejder ejendomsfunktionærerne. Se 
kredsoversigten på BL´s hjemmeside. I feltet må kun bruges tallene 1 til 11. 
 
H = Timer/uge. Her anføres ejendomsfunktionærernes ugentlige arbejdstid ekskl. frokost 
Skriv fx ”38” eller ”37,5”. Der må kun stå tal i feltet, men gerne et komma-tal. 
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Rød gruppe: 
 
Bemærk venligst, at alle beløb i rød gruppe skal være i hele kroner fx 21240. Der må ikke 
bruges ”.” (punktum) som adskillelsestegn mellem tusinderne og hundrederne. Der må kun 
stå tal i felterne – ikke fx ”kr.”.  
 
Alle beløb i felt I til Q skal være inkl. medarbejderens eget pensionsbidrag. 
 
I = Grundløn. Medarbejderens grundløn (skalaløn)  
 
Lønandelene i felt J til N må alene bruges for faggruppen ejendomsfunktionær.  
 

J = Centralt aftalt funktionstillæg for ejendomsfunktionærer. Et centralt aftalt 
funktionstillæg for ejendomsfunktionærer er p.t. 522-546 kr. pr. måned.  
 
K = Centralt aftalt kvalifikationstillæg. Et centralt aftalt kvalifikationstillæg for 
ejendomsfunktionærer er p.t. 522-546 kr. pr. måned.  
 
L = Personligt ureguleret tillæg. Er det tillæg som ejendomsfunktionæren 
modtager, hvis lønnen 28. februar 2002 var højere end lønnen 1. marts 2002. 
 
M = Lokalt aftalt(e) funktionstillæg. En ejendomsfunktionær kan godt modtage 
flere funktionstillæg pr. måned. Skriv det samlede beløb i feltet. 

 
N = Lokalt aftalt(e) kvalifikationstillæg. En ejendomsfunktionær kan godt modtage 
flere kvalifikationstillæg kr. pr. måned. Skriv det samlede beløb i feltet. 

 
Lønandele i felt O til Q må alene benyttes for medarbejdere, som tilhører faggrupperne 
administrativt personale, akademikere, inspektører, gartnere eller boligsociale medarbej-
dere 
 
O = Funktionstillæg 
 
P =  Kvalifkationstillæg 
 
Q = Andre tillæg. 
 
R = Arbejdsgivers pensionsbidrag. Her anføres arbejdsgiverens bidrag til 
arbejdsmarkedspension. 
 
Excel-filen sendes som vedhæftet fil til følgende mailadresse: mmi@ae.dk. Vær 
opmærksom på, at filen ikke må indeholde navn eller cpr.-nummer på medarbejderne. 
Interne ID-numre må gerne anvendes. Filer med navn eller cpr.numre vil blive afvist, og 
man vil blive bedt om sende en ny fil. 
 
Skriv venligst i excel-filen navn og telefonnummer på den kontaktperson hos jer, 
som kan kontaktes, hvis vi har spørgsmål til excelfilens indhold. 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
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