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SBG-18 
 Hermed udsendes det foreløbige beregningsgrundlag SBG-18 til overenskomst-

handlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked i 2018 på 

www.krl.dk/sbg og på de vedhæftede links fra beregningsprogrammet. 

 

Det foreløbige beregningsgrundlag til overenskomstforhandlingerne i 2018 er blevet 

udarbejdet på baggrund af månedsudtrækket for marts måned 2017 og suppleret 

med en detaljeret særydelsesstatistik baseret på de indberettede detaljerede TF-

koder og lønarter for perioden april 2016 til og med marts 2017. Særydelserne vil i 

den endelige version være baseret på indberetningen af TF-koder og lønarter for 

perioden fra juni 2016 til og med maj 2017. 

 

Grundlønnen og tillæg er baseret på indberetningen af grundlønstrin, grundlønstil-

læg og andre tillæg i marts måneds lønstatistik og vil i den endelige SBG-18 være 

baseret på oplysningerne fra maj måneds lønstatistik. 

 

Resultatløn er baseret på optællingen af resultatløn for perioden fra april 2016 til og 

med marts 2017, og vil i den endelige SBG-18 være baseret på en optælling fra juni 

2016 til og med maj 2017.  

 

Lønsummen i beregningsgrundlaget er fremskrevet til satsniveauet pr. 31. marts 2018.  

 

I det foreløbige beregningsgrundlag indgår der detaljerede løn- og personaleoplys-

ninger for de selvejende institutioner mv. fra Københavns Kommunes Børne- og Ung-

domsforvaltning. Der indgår ligeledes detaljerede oplysninger for Læsø-færgen, 

Privatbanerne, AffaldPlus samt Århus og Odense Havn. Landsdelsorkestrene indgår i 
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den foreløbige SBG-18 med detaljerede løn- og personaleoplysninger for marts 

måned 2017. 

 

I det foreløbige beregningsgrundlag indgår der manuelle oplysninger for ca. 4000 

fuldtidsansatte.  

 

I det foreløbige beregningsgrundlag mangler der stadig oplysninger om Ambulance 

Syd, FADLs Vagtbureau København, AFLD I/S, Energist I/S, REFA I/S, I/S Nordfors og 

HMN I/S. Hvis det er muligt, vil den foreløbige SBG-18 blive opdateret med oplys-

ninger vedrørende disse eller nogle af disse selskaber i løbet af august måned. 

 

Da det er en foreløbig SBG, er det endvidere muligt, at der vil blive foretaget nogle 

minimale justeringer på data eller fordelingen af data, såfremt KRL lokalisere fejl eller 

uhensigtsmæssigheder. Såfremt der foretages justeringer, vil dette blive noteret på 

forsiden af SBG’en.  

 

Oplysninger på hjemmesiden: 

Ved at gå ind på web-adressen www.krl.dk/sbg forefindes der 2 valgmuligheder for 

udvælgelse af oplysninger. 

Den ene mulighed er at klikke sig ind på lønsumstabellerne. Lønsumstabellerne er 

opdelt på de 2 arbejdsgiverområder. De enkelte tabeller indeholder i lighed med 

tidligere år oplysninger om fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på overens-

komster og stillinger. 

Den anden mulighed er at klikke sig ind i beregningsprogrammet, hvor der for de 2 

områder (KL og Danske Regioner) forefindes forholdsvis detaljerede oplysninger for 

de enkelte overenskomster og stillinger. Her kan de enkelte overenskomster og 

stillinger udvælges, og derefter kan der udtrækkes løn- og personaleoplysninger 

med anciennitetsfordelinger, områdetillæg, aldersfordelinger, pensionsfordelinger 

og trinoplysninger m.v.. Det er endvidere muligt, i forbindelse med disse sta-

tistikudtræk at foretage en detaljeret opgørelse af særydelserne for den eller de 

udvalgte personalegrupper. Det er ligeledes muligt, at basere sit udtræk på 

organisationer eller hovedorganisationer, og derefter fordele dem på de ønskede 

variable og trække oplysningerne over i et regneark. Fordelingen på organisationer 

er baseret på de organisationsopdelte lønsummer fra SBG-15. 
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Alle tilbagemeldinger om ændringer og korrektioner i beregningsgrundlaget skal 

fremsendes til KRL på mail krl@krl.dk og mab@krl.dk senest torsdag d. 31. august 

2017.      

 

Alle de rettelser og korrektioner, der eventuelt måtte være til SBG’en, foretages 

dermed på grundlag af udtrækket for marts måned, og implementeres i det 

endelige særlige beregningsgrundlag SBG-18, der er baseret på maj 2017 data, som 

fremsendes i november måned 2017.  

 

Med venlig hilsen                        

 

Kaj Jacobsen 


