Forord
Løndannelse kan være komplekst. Vi har
lavet denne folder for at hjælpe dig med at
kunne tyde din lønseddel. Reddernes
Landsklub er til for dig og dine kolleger.

Reddernes Landsklub

Hjælp dine kolleger med at melde sig ind
på redder.dk eller via vores app-løsning.

▶ holder dig opdateret med valide
nyheder og oplysninger

Sammen når vi længere.

▶ understøtter dig og din
tillidsrepræsentant fagligt

Jacob Guldberg, Formand
Lønudbetaling
Lønnen udbetales på den sidste bankdag i
måneden. Typisk vil du kunne se din
lønseddel på næstsidste bankdag i din Eboks.
Falck udbetaler som udgangspunkt din løn
til din NemKonto.
Hjælp
Hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn
udbetalt, kan du henvende dig hos din
lokale tillidsrepræsentant eller lokale 3Fafdeling, der kan hjælpe dig med at afklare
dine spørgsmål.
Reddernes Landsklub er eksperter på dine
lønforhold. Som medlem af Reddernes
Landsklub kan du også henvende dig
direkte til os via info@redder.dk eller på
6073 0001. Vi hjælper gerne dig, din
tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling
med af udrede dine spørgsmål.

Lønoversigt
Hvordan læses din løn?

▶ udgiver og sender fagbladet
Redderen hjem til din (og relevante
politikeres) postkasse
▶ er konstruktivt kritisk på forskellige
medieplatforme
▶ repræsenterer dig i alle
relevante udvalg og råd internt, såvel som eksternt.
▶ har ekspertisen på
pensionsområdet
▶ har det tætte samarbejde
med vores virksomhed
▶ udøver indflydelse på
politikere, embedsfolk og 3F
▶ underviser i overenskomsten

Meld dig ind via vores app-løsning eller på redder.dk

Bankkonto

Løn

Støt dig selv og dine kollegaer - bliv
medlem af Reddernes Landsklub. Vi
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Reddernes Landsklub

Lønoversigt

Denne folder er lavet
med støtte fra og for
vores medlemmer.
Støt din tillidsrepræsentant og
dine kollegaer
med et medlemsskab af RL.
Se hvordan på
redder.dk

Løndele før skat

Skat

Alle dine løndele før skat, så som
månedsløn, særligt tillæg, redder-,
anciennitets- og kvalifikationstillæg,
genebetaling. Ligeledes udbetaling af
overtid, afbrudte pauser og øvrige tillæg.

Skattebetaling.
Arbejdsmarkeds‐
bidraget på 8%
beregnes af dine løndele
før skat minus dine bidrag til din
arbejdsmarkedspension og ATP.

Pension
Overenskomstfastsat egenbetaling til
arbejdsmarkedspension på 4% fratrækkes
før skatteberegningen.
De 4% beregnes ud af løndelene før skat
plus det beløb, du har optjent til den
særlige opsparing i denne måned.
Arbejdsgiverens andel af
pensionsindbetalingen er på 8%.
Egetbidrag til pensionsordning i ATP
fratrækkes. Beløbet er lovbestemt.
Indeværende periode
Opsummering af løndele i indeværende
måned, f.eks. firmabidraget til din
pensionsordning, ATP, kørepenge og en
sammenlægning af de løndele før skat,
som er feriepengeberettigede.
Forkortelser
AM:
ATP:
MA:
AG:
AMB:

Arbejdsmarked
Arbejdsmarkedets Tillægspension
Medarbejder
Arbejdsgiver
Arbejdsmarkedsbidrag

Trækgrundlaget for A-skattebetalingen er
grundlaget for dit arbejdsmarkedsbidrag
minus dit arbejdsmarkedsbidrag og dit
individuelle skattefradrag.
Løndele efter skat
Alle dine løndele efter skat, såsom
personaleforening, forsikring, mad,
klubber, forsikringer, leje af sommerhus
m.m.
Særlige beløb
Nederst på lønspecifikationen optræder
enkelte særlige beløb som en information
til dig. Det er f.eks. arbejdsgiverandelen på
8% til din pensionsordning og det optjente
beløb til din særlige opsparing.
År til dato
Opsummering af din samlede løn og
skatte- og pensionsbetalinger fra
januarlønnen og frem.
Værdien af din særlige opsparing findes
også her nederst på sedlen.
Den år til dato ferieberettigede løn er dog
den sammenlagte ferieberettigede løn fra
septemberlønnen og frem.

