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Vedr.:  Lønninger pr. 1. oktober 2013 incl. udmøntning fra reguleringsordningerne 
 
 
1. Udmøntning fra reguleringsordningerne pr. 1. oktober 2013  
Danmarks Statistik har d.d. offentliggjort lønudviklingen for den private sektor 1. kvt. 
2012-2013 til 1,3 %. Med offentliggørelsen er sidste beregningsforudsætning for at kunne 
beregne udmøntning fra reguleringsordningerne pr. 1. oktober 2013 ”i hus”. 
 
På forligsindgåelsestidspunktet blev udmøntningen pr. 1. oktober 2013 skønnet til -0,40 
% på KL-området og til -0,39 % på RLTN-området. De opgjorte udmøntninger bliver en 
smule mindre, henholdsvis -0,48 % på KL-området og -0,46 % på RLTN-området. Dette 
skyldes primært at dagens offentliggjorte løntal for den private sektor (1,3 %) ligger un-
der de skønnede 1,7 %.  
 
 
2. Generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013  
Der er på det kommunale område aftalt 0,60 % til generelle lønstigninger pr. 1. oktober 
2013, hertil kommer den negative udmøntning fra reguleringsordningen (-0,48 %). Netto 
medfører dette en lønstigning på ca. 0,12 %. 
 
Den præcise samlede procentregulering på KL-området pr. 1. oktober 2013 kan på bag-
grund heraf beregnes til 1,278546. Den samlede procentregulering kan beregnes således: 
 
KL-området 
 Beregningsforudsætninger Procentregulering 
Procentregulering pr. 1.4.2013   1,277089 
Procentregulering pr. 31.3.2013 1,270735   
Aftalt lønstigning 1.10.2013 0,006000   
Procentregulering, aftalt stigning,    0,007624 
Procentregulering pr. 1.10.2013 inklusiv aftalt lønstigning   1,284713 
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,004800   
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,006167 
Procentregulering pr. 1.10.2013   1,278546 
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På det regionale område er der ligeledes aftalt i alt 0,60 % til generelle lønstigninger pr. 
1. oktober 2013, hvortil kommer den negative udmøntning fra reguleringsordningen (-
0,46 %). Netto medfører det en lønstigning på det regionale område på ca. 0,14 %.  
 
Den præcise samlede procentregulering på RLTN-området pr. 1. oktober 2013 kan tilsva-
rende beregnes til 1,278092. Den samlede procentregulering beregnes således: 
 
RLTN-området 
 Beregningsforudsætninger Procentregulering 
Procentregulering pr. 1.4.2013   1,276378 
Procentregulering pr. 31.3.2013 1,270028   
Aftalt lønstigning 1.10.2013 0,006000   
Procentregulering, aftalt stigning,    0,007620 
Procentregulering pr. 1.10.2013 inklusiv aftalt lønstigning   1,283998 
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,004600   
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,005906 
Procentregulering pr. 1.10.2013   1,278092 
 
Der vedlægges følgende nye løntabeller pr. 1. oktober 2013: 

1. Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2013 
2. Regionale lønninger pr. 1. oktober 2013 

 
 
3. Yderligere løntabeller pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. april 2014 
Yderligere løntabeller og tabeller med de pensionsgivende lønninger henholdsvis pr. 1. 
oktober 2013 og pr. 1. april 2014 forventes offentliggjort på KTO’s hjemmeside i løbet af 
næste uge. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle K. Basse    Vibeke Pedersen 
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