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Vedr.: SBG-18 – høringsbrev fra KRL, frist den 31. august 2017 og introarrangementer 

 

. / . Parterne på det kommunale og regionale område har med Kommunernes og Regionernes Løn-

datakontor (KRL) drøftet proceduren for udarbejdelse af det særlige beregningsgrundlag 2018 

(SBG-18), der skal anvendes som beregningsgrundlag ved OK-18. I lighed med de tidligere 

overenskomstforhandlinger, vil der både blive udarbejdet en foreløbig SBG-18 og en endelig 

SBG-18, jf. vedlagte brev.  

 

KRL har udarbejdet en foreløbige SBG-18, som danner grundlaget for høringsrunden hos orga-

nisationerne. Den foreløbige SBG-18 er dannet på baggrund af månedsstatistikken for marts 

måned 2017 og særydelser fra april 2016 til og med marts 2017. Deadline for tilbagemeldinger 

på KRL’s høringsrunde er senest den 31. august 2017.  

 

Den endelige SBG-18 dannes på baggrund af månedsstatistikken for maj 2017 og særydelser 

for juni 2016 til og med maj 2017. Da statistikken for maj 2017 forventes at foreligge medio au-

gust 2017, vil den endelige SBG-18, på baggrund af maj data, kunne foreligge ultimo november 

måned 2017. 

  

Alle satser vil ved udarbejdelsen af statistikken blive fremskrevet til satsniveauet pr. 31. marts 

2017, således at statistikken i lighed med tidligere SBG’er er opgjort i det niveau, som er gæl-

dende ved udgangen af overenskomstperioden.  

 

Der afholdes i relation til SBG-18 et arrangement ad to omgange, hvor KRL giver en introduk-

tion til KRL’s beregningsprogram, som udvikles til OK-18:  

 

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 9.00-10.30 

Onsdag den 23. august 2017 kl. 13.00-14.30 
  

Begge gange afholdes arrangementet hos Forhandlingsfællesskabet, Løngangsstræde 25, det 

store mødelokale på 3. sal. 
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Tilmelding til arrangementet bedes sendt til Lone S. Jensen (lsj@forhandlingsfaellesskabet.dk) 

senest den 3. august 2017. Ved tilmeldingen skal oplyses følgende om deltageren: 

 

• Navn: 

• Organisation: 

• E-mail-adresse: 

• Tlf.nr.: 

• Kan deltage den 15. august 2017 (ja eller nej): 

• Kan deltage den 23. august 2017 (ja eller nej):   

 

Deltagelse er gratis. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Basse Vibeke Pedersen 
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