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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

 

 

Finansministerens løntal passer ikke! 

 

På et pressemøde i går fremlagde Finansministeren tal for lønudviklingen for privat ansatte og 

ansatte i kommuner og regioner. De skulle øjensynlig dokumentere, at lønudviklingen på de 

to arbejdsmarkeder er parallel. Finansministeren har lagt dokumentationen på ministeriets 

hjemmeside. Men tallene kan bare ikke sammenlignes. 

 

De korrekte tal viser, at der ikke er en parallel lønudvikling, men derimod en lønudviklling i 

den kommunale sektor, der ligger i underkanten af den private sektors. Det er ikke en 

voldsom stor forskel, men den er der. Der er således tale om et efterslæb i forhold til de 

privatansattes lønudvikling. 

 

"Når finansministeren i går ved fremlæggelsen af regeringens kvalitetsreform kunne fremvise 

en grafik, som viser det modsatte, så skyldes det en manglende korrektion i Danmarks 

Statistiks opgørelser af lønudviklingen, som går helt tilbage til 1997-98", siger Dennis 

Kristensen, formand for forhandlingsfællesskabet KTO - Kommunale Tjenestemænd og 

Overenskomstansatte. 

 

KTO opdagede for et stykke tid siden den manglende korrektion, og Danmarks Statistik (DS) 

har erklæret sig enig. Det medfører et forkert billede af forholdet mellem lønudviklingen på 

det private arbejdsmarked og i kommuner og regioner. KTO’s korrespondance med DS er 

vedlagt. 

 

"Når man korrigerer, så viser indekstallene sort på hvidt, at de ansatte i kommuner og 

regioner i dag har et reelt efterslæb på ca. 1-2 %. Omsat til løn betyder det, at en 

folkeskolelærers årsløn i dag skulle være ca. 5.400 kr. højere, såfremt lønudviklingen skulle 

have været parallel. En social- og sundhedsmedhjælpers løn skulle tilsvarende have været ca. 

4.500 kr. højere." 

 

En lønudvikling lidt i underkanten af det private arbejdsmarked er resultatet af en 

overenskomstaftalt reguleringsordning, som sikrer de ansatte i kommuner og regioner 80 % af 

forskellen mellem den kommunale lønudvikling og den lønudviklingen, som finder sted på 

det private arbejdsmarked. Når reguleringen udgør 80 %, så vil der naturligvis opstå en 

manko op til den fulde lønudvikling på det private arbejdsmarked. 
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"Jeg er enig med regeringen i, at de offentligt ansattes løn skal udvikle sig parallelt med de 

privat ansattes. Derfor vil udbetaling af lønefterslæbet naturligvis indgå i de kommende 

overenskomstforhandlinger på samme måde som forhøjelse af reguleringsprocenten op over 

80 %. 

 

Jeg tolker den vægt finansministeren nu lægger på den parallelle lønudvikling således, at 

regeringen deler mit synspunkt," siger Dennis Kristensen. 

 

For yderligere kommentarer kontakt: Dennis Kristensen, mobil 4018 4281. 

 

 

 

 

 

 


