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Vedr.:   Reallønsudviklingen i OK-13-perioden 
 
OK-13-forligene var på forligsindgåelses-tidspunktet baseret på følgende vurdering/skøn: 
 
Tabel 1 – Vurderinger på forligsindgåelsestidspunktet af OK-13-forliget 

 KL/KTO KL/SHK RLTN/KTO RLTN/SHK 
Aftalte generelle lønstigninger 
incl. udmøntning fra regule-
ringsordningen 

1,91 % 1,91 % 1,92 % 1,92 % 

Aftalte generelle lønstigninger 
incl. udmøntning fra regule-
ringsordningen samt den gen-
nemsnitlige værdi af organisa-
tionsmidlerne 

2,16 % 2,16 % 2,17 % 2,17 % 

Prisudvikling 3,63 % 3,63 % 3,63 % 3,63 % 
 
På forligsindgåelsestidspunktet blev det på baggrund heraf vurderet, at reallønnen ikke 
kunne sikres med OK-13-forliget. Skønnene for prisudviklingen er baseret på Det Øko-
nomiske Råds skøn for prisudviklingen. 
 
I brev til medlemsorganisationerne af den 2. juli 2014 blev den endelige værdi af forlige-
ne opgjort med baggrund i den endelige opgørelse af udmøntningen fra reguleringsord-
ningen pr. 1. oktober 2014. Værdierne fremgår af tabel 2 på næste side. 
 
Den 10. april 2015 har Danmarks Statistik offentliggjort forbrugerprisindekset for marts 
2015. Hermed kan prisudviklingen i OK-13-perioden beregnes til 1,00 %. 
 
Med udgangspunkt i den beregnede prisudvikling for OK-13-perioden fremgår det, at 
reallønnen – på trods af vurderingen på forligsindgåelsestidspunktet – alligevel er sikret i 
OK-13 perioden. Dette skyldes udelukkende, at den opgjorte faktiske prisudvikling har 
været markant lavere end skønnet på forligsindgåelsestidspunktet.  
 
 

Sagsnr.: 3451.53 
VP  

Direkte tlf.nr.: 3347 0626 
22. april 2015 

http://www.forhandlingsfællesskabet.dk/


- 2 - 

Tabel 2 – Endelig vurderinger af OK-13-forliget  
 KL/KTO KL/SHK RLTN/KTO RLTN/SHK 

Aftalte generelle lønstigninger 
incl. udmøntning fra regule-
ringsordningen 

1,75 % 1,75 % 1,86 % 1,88 % 

Aftalte generelle lønstigninger 
incl. udmøntning fra regule-
ringsordningen samt den gen-
nemsnitlige værdi af organisa-
tionsmidlerne 

2,00 % 2,00 % 2,11 % 2,13 % 

Prisudvikling 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse     Vibeke Pedersen 
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