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Noter til reguleringsordningen for 2018, 2019, 2020 og 2021
Statistikgrundlaget for reguleringsordningen

Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og organisationer. Lønudviklingen for
fortjeneste i alt pr. time opgøres for perioderne fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, 3.
kvartal 2017 til 3. kvartal 2018, 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 og 3. kvartal 2019 til 3.
kvartal 2020.
Danmarks Statistiks lønindeks for den statslige sektor. Lønudviklingen for fortjeneste i
alt pr. time opgøres for perioderne fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, 3. kvartal 2017
til 3. kvartal 2018, 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 og 3. kvartal 2019 og 3. kvartal 2020.
Fortjeneste i alt er inklusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle
pensionsbidrag, gene- og overtidstillæg, men eksklusive feriepenge og andre
uregelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med
overenskomstfornyelse.
Korrektioner ved fejl i Danmarks Statistiks indeks

Eventuelle efterfølgende korrektioner af udmøntningen fra reguleringsordningen som
følge af rettelser i de anvendte indeks foretaget af Danmarks Statistik skal indarbejdes i
nærmest følgende regulering(er) efter følgende principper.
1. I den tidligere beregning, hvor statistikgrundlaget er korrigeret, foretages en ny
korrekt beregning af udmøntningen baseret på de reviderede tal fra Danmarks
Statistik. Det vil sige, at ”e” (jf. formlen for udmøntningens beregning nedenfor) genberegnes.
2. I den første efterfølgende periode indgår den korrekte udmøntning som modregning
for forbedringer i staten i perioden. Det vil sige, at det under pkt. 1 beregnede ”e”
anvendes i beregningen som ”c”.
3. Differencen mellem udmøntningen fra den korrekte beregning i pkt. 1 og den
faktiske udmøntning medtages i den første efterfølgende periode som korrektion for
tidligere perioder. Det vil sige, at ”e” korrigeres i den første efterfølgende periode
med differencen.
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4. I den anden efterfølgende periode indgår den beregnede udmøntning før
korrektionen som modregning for forbedringer i staten i perioden. Det vil sige, at ”e”
før korrektionen nævnt under pkt. 3 anvendes i beregningen som ”c”.
Modellen foretager alene en fremadrettet korrektion, og der er ingen korrektion af
lønnen med tilbagevirkende kraft.
Bemærkninger

Til opgørelsen af lønudviklingen i særkørslen fra Danmarks Statistik anvendes en
fastvægtsstruktur for staten samt de institutioner, der tilføres statens lønindeks. Der
anvendes såkaldte primo-vægte, som er baseret på antalsfordelingen af årsværk mellem
de forskellige områder ved periodens start.
Ved eventuelle fremtidige korrektioner af udmøntningen fra reguleringsordningen vil
principperne fra neutraliseringen af virkningen af særlige feriefridage og personalegoder
blive fulgt med mindre andet er angivet. Det vil sige, at eventuelle neutraliseringer tager
højde for korrektionen i det relevante led i opgørelsen af forskellen mellem
lønudviklingen for staten og for virksomheder og organisationer (i beregningen af ”d”, jf.
nedenfor). Der er endvidere enighed om, at sådanne korrektioner vil blive foretaget i to
decimaler.
Ved en eventuel forhøjelse af ATP-bidraget foretages et fradrag i nærmest følgende
udmøntning fra reguleringsordningen (e). Fradraget er lig med den procentvise andel,
som summen af ATP-forbedringen udgør af lønsummen. Er provenuet af
reguleringsordningen ikke tilstrækkeligt, fradrages det resterende i nærmeste aftalte
generelle lønforbedringer.
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Reguleringsordning pr. 1. april 2018

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen pr. 1. april 2017:1

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2018
med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte
fra august 2016 til og med 1. april 2018:
[d * 100/(100 + (134,12/131,9 - 1) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8

e pct.

hvor s er de aftalte stigninger pr. 1. april 2018
Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med ”e” (0,23) året før.
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som denne er anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
1
2
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Reguleringsordning pr. 1. april 2019

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen pr. 1. april 2018:3

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2019
med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte
fra august 2017 til og med 1. april 2019:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.184/DS-indeks 3.17 - 1) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8

e pct.

hvor s er de aftalte stigninger pr. 1. april 2019.
Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med udmøntningen (”e”) i reguleringsordningen pr. 1. april 2018
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som denne er anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
3
4
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Reguleringsordning pr. 1. april 2020

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen pr. 1. april 2019:5

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b+µ - c))6

d pct.

Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. april 2020
med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte
fra august 2018 til og med 1. april 2020:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.197/DS-indeks 3.18 - 1) * 100 * 1,5 + s)] * 0,8

e pct.

hvor s er de aftalte stigninger pr. 1. april 2020.

Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med udmøntningen (”e”) i reguleringsordningen pr. 1. april 2019
µ er korrektion i den statslige lønudvikling, der tilskrives et ikke-lønpåvirkende element, jf. punkt I i resultatpapiret. µ
sættes til 0,29. Denne korrektion er aftalt til alene at gælde ved udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. april 2020, og
der er dermed ikke aftalt en fremadrettet praksis hvorefter ikke-lønpåvirkende elementer i forliget tilskrives.
7 DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som denne er anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
5
6
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Reguleringsordning pr. 1. februar 2021

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for virksomheder
og organisationer fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020.
Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i fortjeneste i alt pr. time for den statslige
sektor fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020.
Stigning, virksomheder og organisationer:

a pct.

Stigning, statslige sektor:

b pct.

Reguleringsordningen pr. 1. april 2020:8

c pct.

Modregning for forbedringer i staten i perioden: (a - (b - c))

d pct.

Til anvendelse til generelle lønforbedringer pr. 1. februar 2021
med deflatering under hensyn til forbedringer for statsansatte
fra august 2019 til og med 1. februar 2021:
[d * 100/(100 + (DS-indeks 3.209/DS-indeks 3.19 - 1) * 100 * 1,3 + s)] * 0,8

e pct.

hvor s er de aftalte stigninger pr. 1. februar 2021.

Der afrundes til 2 decimaler i alle trin i beregningen og i den kantede parentes [ … ].

Lig med udmøntningen (”e”) i reguleringsordningen pr. 1. april 2020
DS-indeks henviser til lønindekset for staten, som efter hvert års tredje kvartal videreføres ved at forøge foregående års
lønindeks med årsstigningen i staten, som denne er anført i særkørslen fra Danmarks Statistik.
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