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Vedr.: Lønninger pr. 1. oktober 2019 

 

Danmarks Statistik (DST) har d.d. offentliggjort deres lønudviklingstal for 1. kvt. 2018-2019, 

jfr. vedlagte bilag. DST har offentliggjort lønudviklingen i: 

• den kommunale sektor til 2,5 % 
• den regionale sektor til 2,4 %, og 
• virksomheder og organisationer til 2,0 %.  

 
Dermed kan udmøntningen fra reguleringsordningen og procentreguleringerne pr. 1. oktober 
2019 beregnes. 
 
 
Udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2019 
På det kommunale område udmønter reguleringsordningen pr. 1. oktober 2019 0,01 %.  
 
På det regionale område udmønter reguleringsordningen pr. 1. oktober 2019 -0,21 %. Da der 
samtidig er aftalt generelle lønstigninger modregnes den negative udmøntning heri, jfr. nedenfor. 
 
Forskellen på udmøntningen på de to områder skyldes forskelle i den statistisk opgjorte lønud-
vikling og forskellige tidligere udmøntninger. 
 
Det skal bemærkes, at der i den aftalte beregning af udmøntningen er taget højde for, at den aftalte 
lønstigning pr. 1. april 2018 – på grund af tidspunktet for forligsindgåelsen – ikke nåede at komme 
med i Danmarks Statistiks måling af lønudviklingen maj 2017-2018.  

 

 
Procentreguleringerne pr. 1. oktober 2019 

Der er på såvel det kommunale som det regionale område 1,00 % i aftalte generelle lønstignin-

ger pr. 1. oktober 2019.  

 

Den samlede generelle procentregulering på KL-området pr. 1. oktober 2019 kan på baggrund 

heraf beregnes til 1,390861. Den samlede procentregulering beregnes således: 
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KL-området 

Procentregulering pr. 1.10.2018   1,377253 

Procentregulering pr. 31.3.2018 1,346860   

Aftalt lønstigning 1.10.2019 0,010000   

Procentregulering, aftalt stigning,    0,013469 

Procentregulering pr. 1.10.2019 inklusiv aftalt lønstigning   1,390722 

Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning 0,000100   

Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    0,000139 

Procentregulering pr. 1.10.2019   1,390861 

 

 

Den samlede generelle procentregulering på RLTN-området pr. 1. oktober 2019 kan tilsvarende 

og med udgangspunkt i grundbeløbsniveau 31.3.2018 beregnes til 1,028075. Den samlede pro-

centregulering beregnes således: 

 

RLTN-området 

Procentregulering pr. 1.10.2018   1,020238 

Procentregulering pr. 31.3.2018 1,000000   

Aftalt lønstigning 1.10.2019 0,010000   

Procentregulering, aftalt stigning,    0,010000 

Procentregulering pr. 1.10.2019 inklusiv aftalt lønstigning   1,030238 

Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,002100   

Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,002163 

Procentregulering pr. 1.10.2019    1,028075 

 

 

Der vedlægges følgende nye løntabeller pr. 1. oktober 2019 gældende generelt for Forhand-

lingsfællesskabet: 

1. Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2019 

2. Regionale lønninger pr. 1. oktober 2019 

 

Yderligere generelle løn- og pensionstabeller pr. 1. oktober 2019 vil fra medio juni 2019 kunne 

findes på www.forhandlingsfaellesskabet.dk.  

 

 
1. Generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2019 for ansatte indenfor Sundhedskartellets 

forhandlingsområde 

På KL-området har ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsområde grundbeløbsniveau 

pr. 1. januar 2006, som basis for procentregulering af lønningerne. Den samlede procentregule-

ring på KL-området pr. 1. oktober 2019 kan beregnes til 1,219905. 

 

På RLTN-området er der med grundbeløbsniveau 31.3.2018 kun en procentregulering af løn-

ningerne gældende for hele Forhandlingsfællesskabet. Der er imidlertid fortsat forskel på de ge-

nerelle grundbeløb og grundbeløbene på Sundhedskartellets område, dvs. Sundhedskartellet har 

fortsat sin egen lønskala. 
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Løn- og pensionstabeller, gældende for ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsom-

råde, bliver offentliggjort på www.sundhedskartellet.dk. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Vibeke Pedersen 

http://www.sundhedskartellet.dk/

