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Vedr.: Lønninger pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 
 
 
1. Udmøntning fra reguleringsordningerne pr. 1. oktober 2015  
Danmarks Statistik (DST) har d.d. offentliggjort lønudviklingen for virksomheder og or-
ganisationer (den private sektor) og de offentlige sektorer 1. kvt. 2014-2015. DST har 
offentliggjort lønudviklingen i: 

· den kommunale sektor til 1,0 % 
· den regionale sektor til 1,4 %, og 
· den private sektor til 1,4 %.  

 
Med offentliggørelsen af de seneste lønudviklingstal er de sidste beregningsforudsætnin-
ger for at kunne beregne udmøntning fra reguleringsordningerne pr. 1. oktober 2015 
”kommet i hus”, og procentreguleringerne pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 kan 
dermed beregnes. 
 
På forligsindgåelsestidspunktet blev udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. okto-
ber 2015 skønnet til 0,29 % på KL-området og på 0,24 % RLTN-området. Regulerings-
ordningerne er faktisk opgjort til henholdsvis 0,11 % på KL-området og -0,13 % på 
RLTN-området. Konsekvensen af udmøntningen på det regionale område er, at privat-
lønsværnet for første gang aktiveres. 
 
Der er flere årsager til, at reguleringsordningerne udmønter forskelligt på henholdsvis det 
kommunale og det regionale område, bl.a.: 

· Den opgjorte lønudvikling er forskellige på de to områder 
· Der har tidligere været udmøntet forskelligt på de to områder, og disse tidligere 

udmøntninger indgår i beregningen af den aktuelle udmøntning fra regulerings-
ordningerne. 

· At privatlønsværnet medfører at negative udmøntninger udmøntes fuldt ud, me-
dens positive udmøntninger kun udmøntes med 80 %. 

 
 
2. Generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 
På det kommunale forhandlingsområde er der aftalt 0,35 % til generelle lønstigninger pr. 
1. oktober 2015. Hertil kommer udmøntningen fra reguleringsordningen på 0,11 %.  
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Pr. 1. januar 2016 stiger lønninger igen, idet der er aftalt 0,50 % i generelle lønstigninger.  
 
Den samlede generelle procentregulering på KL-området pr. 1. oktober 2015 kan på bag-
grund heraf beregnes til 1,311333 og pr. 1. januar 2016 til 1,317798. Den samlede pro-
centregulering kan beregnes således:  
 
KL-området 
Procentregulering pr. 1.4.2015   1,305367 
Procentregulering pr. 31.3.2015 1,292955   
Aftalt lønstigning 1.10.2015 0,003500   
Procentregulering, aftalt stigning,    0,004525 
Procentregulering pr. 1.10.2015 inklusiv aftalt lønstigning   1,309892 
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning 0,001100   
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    0,001441 
Procentregulering pr. 1.10.2015 inklusiv aftalt lønstigning   1,311333 
Procentregulering pr. 31.3.2015 1,292955   
Aftalt lønstigning 1.1.2016 0,005000   
Procentregulering, aftalt stigning,    0,006465 
Procentregulering pr. 1.1.2016   1,317798 

 
 
På RLTN-området er der ligeledes aftalt 0,35 % til generelle lønstigninger pr. 1. oktober 
2015. Hertil kommer udmøntningen fra reguleringsordningen på -0,13 %.  
 
Også på det regionale område stiger lønningerne igen pr. 1. januar 2016, idet der er aftalt 
0,50 % i generelle lønstigninger.  
 
Den samlede generelle procentregulering på RLTN-området pr. 1. oktober 2015 kan på 
baggrund heraf beregnes til 1,308896 og pr. 1. januar 2016 til 1,315364. Den samlede 
procentregulering kan beregnes således: 
 
RLTN-området 
Procentregulering pr. 1.4.2015   1,306072 
Procentregulering pr. 31.3.2015 1,293653   
Aftalt lønstigning 1.10.2015 0,003500   
Procentregulering, aftalt stigning,    0,004528 
Procentregulering pr. 1.10.2015 inklusiv aftalt lønstigning   1,310600 
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,001300   
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,001704 
Procentregulering pr. 1.10.2015 inklusiv aftalt lønstigning   1,308896 
Procentregulering pr. 31.3.2015 1,293653   
Aftalt lønstigning 1.1.2016 0,005000   
Procentregulering, aftalt stigning,    0,006468 
Procentregulering pr. 1.1.2016   1,315364 
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Der vedlægges følgende nye løntabeller pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 gæl-
dende generelt for Forhandlingsfællesskabet: 

1. Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2015 
2. Kommunale lønninger pr. 1. januar 2016 
3. Regionale lønninger pr. 1. oktober 2015 
4. Regionale lønninger pr. 1. januar 2016. 

 
Løntabellerne pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 kan findes på 
www.forhandlingsfaellesskabet.dk.  
 
 
3. Generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 for ansatte 

inden for Sundhedskartellets område 
Lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets område har uændret grundbeløbsni-
veau pr. 1. januar 2006, og har dermed uændret egen procentregulering. 
  
Den samlede procentregulering på KL-området pr. 1. oktober 2015 kan på baggrund af de 
generelle lønstigninger på 0,35 % og udmøntningen fra reguleringsordningen på 0,11 % 
beregnes til 1,150155. Procentreguleringen stiger igen pr. 1. januar 2016 som følge af de 
generelle lønstigninger på 0,50 % til 1,155825.  
 
Den samlede procentregulering på RLTN-området pr. 1. oktober 2015 kan på baggrund 
af de generelle lønstigninger på 0,35 % og udmøntningen fra reguleringsordningen på -
0,13 % beregnes til 1,151833. Procentreguleringen stiger igen pr. 1. januar 2016 som føl-
ge af de generelle lønstigninger på 0,50 % til 1,157525.  
 
Der henvises i øvrigt til www.sundhedskartellet.dk, hvor løntabeller gældende for ansatte 
inden for Sundhedskartellets område vil blive offentliggjort. 
 
 
4. Yderligere tabeller pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016 
Yderligere løntabeller og tabeller med de pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2015 
og pr. 1. januar 2016 forventes offentliggjort på Forhandlingsfællesskabet’s hjemmeside 
snarest. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle K. Basse    Vibeke Pedersen 
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