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Vedr.:  Forhåndsbestilling af ”Brug statistikken, en vejledning til den Kommunale 

Lønstatistik”  
 
KTO, Sundhedskartellet og KL har udarbejdet ”Brug statistikken, en vejledning til den 
Kommunale Lønstatistik”. Vejledningen kan nu forhåndsbestilles. Deadline for forhånds-
bestilling er den 21. marts 2014. 
 
”Brug statistikken” er en vejledning til sitet ”Kommunal Lønstatistik” med lønstatistik til 
de lokale lønforhandlinger i kommunerne. Sitet kan findes på 
www.krl.dk/statistik/kommuneloenstat/. KTO orienterede organisationerne herom i brev 
af den 14. september 2012.  
 
Vejledningen kan anvendes af de lokale parter i forbindelse med forberedelsen af de lo-
kale lønforhandlinger. Målgruppen for vejledningen er m.a.o. de lokale lønforhandlere, 
som fx nyvalgte tillidsrepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, som ikke har erfaringer 
med udarbejdelse af statistik til brug for de lokale forhandlinger. 
 
I vejledningen vil man bl.a. kunne finde svarene på spørgsmål som:  

• Hvordan du danner den lønstatistik, du ønsker? 
• Hvilke oplysninger du finder i den Kommunale Lønstatistik? 
• Hvilke forhold du blandt andet skal være opmærksom på, når du læser statistik-

ken? 
• Hvordan du eksempelvis kan arbejde videre med lønstatistikkerne? 

 
I forbindelse med offentliggørelsen af vejledningen opdateres sitet bl.a. således at: 

• ”Brug statistikken” kan downloades gratis i pdf-format. 
• Der fremgår nogle nye forbedrede søgemuligheder for at finde den konkrete 

gruppe, som skal fremgå af statistikken. 
• Der ”linkes” til en video, som illustrerer, hvorledes en statistik kan udarbejdes via 

sitet.  
 
Udarbejdelsen af vejledningen blev aftalt ved OK-11, hvor parterne på det kommunale 
område aftalte, at statistikken målrettet de decentrale lønforhandlinger skulle være offent-
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ligt tilgængelig på hjemmesiden for KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakon-
tor).  
 
Udarbejdelsen af ”Brug statistikken” er i sin afsluttende fase, og forventes offentliggjort 
ultimo marts 2014 bl.a. på parternes fælles hjemmeside www.personaleweb.dk.  
 
I forbindelse med offentliggørelsen af vejledningen vil der ekstraordinært være mulighed 
for at forhåndsbestille trykte eksemplarer af vejledningen, fx til brug for orientering i or-
ganisationens hovedbestyrelse eller til brug for undervisning af tillidsrepræsentanter.    
 
”Brug statistikken” bliver kun trykt i forbindelse med offentliggørelsen og kun i det for-
håndsbestilte antal. Prisen pr. vejledning afhænger af det samlede antal bestilte vejled-
ninger, men forventes at blive under 30 kr. pr. stk. Hertil kommer forsendelsesomkost-
ninger. 
 
Deadline for indsendelse af forhåndsbestilling er den 21. marts 2014 via KTO’s hjem-
meside www.kto.dk (http://www.kto.dk/pjecer/pjeceliste.aspx?tema=1074). De trykte 
vejledninger fremsendes i forbindelse med offentliggørelsen af vejledningen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse     Vibeke Pedersen 
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