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Vedr.: Lønudvikling 4. kvt. 2014 - 2015 
 
./. Danmarks Statistik (DST) offentliggjorde den 26. februar 2016 lønindeks for såvel de 

offentlige sektorer, som for virksomheder og organisationer, jf. Nyt fra Danmarks Stati-
stik (bilag 1).  
 

. / . KRL offentliggjorde den 4. februar 2016 deres tilsvarende lønstatistik, som beskriver 
udviklingen i perioden 4. kvartal 2014-2015, jf. vedlagte nyhedsbrev (bilag 2).  
 
Kort opsummering 

 Udviklingen i den gennemsnitlige løn: 
o for ansatte i kommunerne er opgjort af KRL til 2,0 % og af DST til at være 

1,7 %. 
o for ansatte i regionerne er opgjort af KRL til 1,6 % og af DST til at være 1,5 

%. 

 

Lønudviklingen i kommunerne, i regionerne, og i kommunerne og regionerne 
 Ifølge KRL er årsstigningstakten for 4. kvt. 2014-2015 i ”lønnen i alt” (bruttolønnen) for 

regioner og kommuner som helhed opgjort til 1,9 % og er dermed marginalt lavere end 3. 
kvt. 2014-2015 (2,0 %). Udviklingen i årsstigningstakten i ”løn excl. genetillæg og pen-
sion” (nettolønnen) er ligeledes opgjort til 1,9 %, hvilket er udforandret i forhold til sidste 
kvartal.  
 
Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i 
perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i ”lønnen i alt” på 2,4 %, mod 2,7 % i 
kvartalet før. Nettolønnen, dvs. ”løn excl. genetillæg og pension”, for samme gruppe steg 
ligeledes med 2,4 %, mod 2,5 % i kvartalet før. Når lønudviklingen opgøres for personer, 
der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regio-
nerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensæt-
ningen ikke påvirker den opgjorte lønudvikling. 
 

 Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område som opgjort af 
KRL fremgår af tabel 1.  
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Tabel 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale 

og den regionale sektor, 3. kvt. 2014-2015 og 4. kvt. 2014-2015, KRL 

 Kommuner Regioner Kommuner og regioner  

i alt 

 Løn i alt Løn excl. 

genetillæg 

og pension 

Løn i alt Løn excl. 

genetillæg 

og pension 

Løn i alt Løn excl. 

genetillæg 

og pension 

3. kvt. 2014-2015       

Alle 1,9 % 1,8 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 

Identiske pers. i identi-

ske still. i samme 

kommune/region  

2,7 % 2,5 % 2,8 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 

4. kvt. 2014-2015       

Alle 2,0 % 1,9 % 1,6 % 1,6 % 1,9 % 1,9 % 

Identiske pers. i identi-

ske still. i samme 

kommune/region  

2,5 % 2,4 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,4 % 

Kilde: www.krl.dk, Sirka. 

Note: ”Identiske personer i identiske stillinger i samme kommune/region” er anført uden fastholdt beskæftigel-

sesgrad. 

 
DST har opgjort lønudviklingen for regioner og kommuner som helhed til 1,6 % i perio-
den 4. kvt. 2014-2015, hvilket er faldende i forhold til sidste kvartal (2,0 %). Den opgjor-
te løndudvikling i sidste kvartal var bl.a. resultat af, at på det regionale område var løn-
udviklingen højere end det måtte forventes som følge af den aftalte lønudvikling. For-
handlingsfællesskabet har rettet henvendelse til RLTN om den opgjorte lønudvikling med 
henblik på undersøge mulige forklaringer. Drøftelserne foregår fortsat. 
 

 Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 2.  
 
Tabel 2. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale 

og den regionale sektor, 3. kvt. 2014-2015 og 4. kvt. 2014-2015, DST 
 Kommuner Regioner Kommuner og regioner  

i alt 

3. kvt. 2014-2015 1,9 % 2,5 % 2,0 % 
4. kvt. 2014-2015 1,7 % 1,5 % 1,6 % 
Kilde: DST: Nyt – Lønindeks for den offentlige sektor. 

 
 
Ganske som i tidligere perioder er udsvingene i den opgjorte lønudvikling i den kommu-
nale sektor og den regionale sektor anderledes end i den private sektor, hvilket bl.a. skyl-
des en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse     Vibeke Pedersen
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