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Siden forligsindgåelsen ved OK-15 er en række af de skøn, som blev anvendt direkte eller indi-

rekte som beregningsforudsætninger i vurderingen af forligene, blevet ajourførte, bl.a. har: 

 Det Økonomiske Råd den 11. oktober 2016 offentliggjort bl.a. deres nyeste prisskøn i ”Dansk 

Økonomi, efteråret 2016”. 

 Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde ”Økonomisk Redegørelse, december 

2016” den 12. december 2016, i redegørelsen fremgår bl.a. nye skøn for den private lønud-

vikling. 

 Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik for løn- og prisudvikling. Seneste offentlig-

gjorte prisudvikling er for november 2016 og seneste offentliggjorte lønudviklingstal er for 

3. kvt. 2015-2016. 

 

Såvel nye skøn som nye statistiske opgørelser har givet anledning til en revurdering af OK-15-

forligene, samt af reallønsudviklingen.  

 

 

Prisudvikling 

På forligsindgåelsestidspunktet blev prisudviklingen i OK-perioden skønnet til 4,77 %. Prisskøn-

nene er siden forligsindgåelsen løbende blevet nedjusteret. På baggrund af de reviderede skøn fra 

DØR må prisudviklingen i perioden skønnes en del lavere til 2,52 %, jfr. tabel 1.  

 

Prisskønnet er m.a.o. nedjusteret med 2¼ %-point siden forligsindgåelsen. 

 

Vurderes prisudviklingen på baggrund af den statistisk opgjorte forbrugerprisudvikling, så var 

Danmarks Statistiks (DST) senest offentliggjorte indeksværdi i forbrugerpriserne fra november 

2016 på 100,3. Dette skal ses i forhold til 100,2 i marts 2015, dvs. umiddelbart inden starten på 

aftaleperioden. 
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Tabel 1 – Prisskøn 

  

Dansk Økonomi 

Efteråret Foråret Efteråret Foråret Efteråret 

2014 2015 2015 2016 2016 

Forbrugerpriser       

2015 1,3% 0,6% 1,0% 0,6% 0,6% 

2016 1,7% 2,0% 1,6% 0,6% 0,4% 

2017 2017 er 

antaget 

uændret 

2017 er 

antaget 

uændret 

1,8% 1,6% 1,5% 

Samlet skøn for 

OK-15 perioden 4,77% 4,66% 4,46% 2,82% 2,52% 

Kilde: DØR’s ”Dansk Økonomi”, efteråret 2014, foråret og efteråret 2015, foråret og efteråret 

2016 samt egne beregninger. 

 

 

Den private lønudvikling 

Med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse i december 2016 har Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet opjusteret det private lønudviklingsskøn i 2016 marginalt til 2,2%, jf. tabel 2 nedenfor. 

De øvrige skøn er uændrede i forhold til skønnene fra august 2016. 

 

Tabel 2 - Lønskøn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny økonomisk vurdering af OK-15-forligene 
Sekretariatet har revideret vurderingen af de generelle forlig fra OK-15 i lyset af de ajourførte 

skøn og de af DST offentliggjorte lønstigningstakter. Den reviderede vurdering fremgår af ved-

lagte bilag, jf. også nærmere nedenfor. Skønnene på forligsindgåelsestidspunktet fremgår af pa-

renteserne.  

 

Overordnet vurdering 

Revurderingen af forligene medfører således, at OK-15-forliget på KL-området aktuelt må vur-

deres til en samlet værdi på 5,13 % og på RLTN-området aktuelt må vurderes til 4,78 %.  

 

  

Økonomisk redegørelse 

December Maj August December  Maj August December 

2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 

Lønudvikling i den private sektor 

2015 1,9% 1,9% 1,7% 2,0%  1,9% 1,9% 1,9% 

2016 2,4% 2,3% 2,2% 2,3%  2,1% 2,1% 2,2% 

2017 

2017 er 

antaget 

uændret 

2017 er 

antaget 

uændret 

2017 er 

antaget 

uændret 

2,6%  2,5% 2,5% 2,5% 

Offentlig sektor, årsløn ekskl. Reststigning 

2015 1,5% 1,2% 1,4% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

2016 2,0% 1,5% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 

2017 - - - 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 

Kilde: Finansministeriets/Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske redegørelse, 

december 2014, maj 2015, august 2015, december 2015, maj 2016 og december 2016. 
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Forskellen på 0,35 %-point mellem KL – og RLTN-området skyldes udelukkende, at regulerings-

ordningen samlet set er opgjort til/skønnes at udmønte mindre på det regionale område.  

 

På forligsindgåelsestidspunktet blev den samlede værdi af forliget på KL-området skønnet til 5,87 

%, hvilket er 0,74 %-point mere end den aktuelle vurdering. Forskellen mellem skøn på forligs-

indgåelsestidspunktet og det aktuelle skøn skyldes primært, at den private lønudvikling har været 

lavere end forventet, hvorved reguleringsordningen har udmøntet mindre. 

 

På RLTN-området blev det samlede værdi af forliget på forligsindgåelsestidspunktet skønnet til 

5,84 %, hvilket også er mere end den aktuelle vurdering (4,78 %). Også her er den primære for-

klaring, at den private lønudvikling har været lavere end skønnet, hvorved reguleringsordningen 

har udmøntet mindre. 

 

Udmøntning pr. 1. oktober 2017 

Aktuelt skønnes reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 på det kommunale område at udmønte 

-0,12 %, hertil kommer aftalte generelle lønstigninger på 0,80 %, hvori udmøntningen skal mod-

regnes. På forligsindgåelsestidspunktet blev reguleringsordningen skønnet til at udmønte 0,32 %.  

 

På det regionale område skønnes reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 at udmønte –0,08 %. 

Også på det regionale område er der aftalt generelle lønstigninger på 0,80 %. I RLTN-forliget 

blev reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 skønnet til at udmønte 0,34 %.  

 

Reallønsudvikling 

Sammenholdes de aktuelle vurderinger af aftaleresultatet med det ajourførte prisskøn for hele 

aftaleperioden på 2,52 %, må det forsat vurderes, at aftaleresultatet mere end sikrer reallønnen i 

perioden. 

 

Tabel 3 - Skønnet reallønsudvikling 

  

På forligsindgåelses-

tidspunktet Aktuel vurdering 

Samlet prisskøn for hele OK-15 perio-

den 4,77% 2,52% 

Skønnet værdi af OK-15-forligene     

KL-området 5,87% 5,13% 

RLTN-området 5,84% 4,78% 

Skønnet reallønsudvikling     

KL-området 1,10% 2,61% 

RLTN-området 1,07% 2,26% 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Vibeke Pedersen 


