
 

Forhandlingsfællesskabet, Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, tlf.: 3311 9700 
www.forhandlingsfællesskabet.dk - post@forhandlingsfaellesskabet.dk 

Til 

Medlemsorganisationerne 

 

 

Aktivitetsnr.: 18-0241.22 

VP 

Direkte tlf.nr.: 3347 0626 

25. januar 2019 

Vedr.: Revurdering af skøn for OK-18-forligene 

 

Såvel Økonomi- og Indenrigsministeriet som DØR har siden forligsindgåelsen offentliggjort nye 

pris- og lønskøn og Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingstal for hhv. virksomheder 

og organisationer og for kommunerne og regionerne. 

 

Sekretariatet har revideret vurderingen af de generelle forlig fra OK-18 i lyset af de nye private 

lønskøn og de af DST offentliggjorte lønstigningstakter. Den reviderede vurdering fremgår af 

vedlagte oversigt (bilag 18-0241.20), jf. også nærmere nedenfor. Skønnene på forligsindgåelses-

tidspunktet fremgår af parenteserne. Revurderingen betyder, at OK-18-forligene på begge områ-

der nedjusteres.  

 

På forligsindgåelsestidspunktet blev den samlede værdi af forliget (excl. reststigningsantagelsen) 

på KL-området skønnet til 7,50%, hvilket er 0,38%-point mere end den aktuelle vurdering 

(7,12%). Hertil kommer altså reststigningen, som på forligsindgåelsestidspunktet blev skønnet til 

0,2% årligt, dvs. i alt 8,10 %. Forskellen mellem skøn på forligsindgåelsestidspunktet og det ak-

tuelle skøn skyldes at såvel den statistisk opgjorte som den skønnede private lønudvikling har 

været lavere end forventet, hvorved reguleringsordningen har udmøntet mindre. 

 

På RLTN-området blev det samlede værdi af forliget på forligsindgåelsestidspunktet ligeledes 

skønnet til 7,50%, hvilket er 0,58%-point mere end den aktuelle vurdering (6,92%). Reststig-

ningsantagelsen på det regionale område var ligeledes på forligsindgåelsestidspunktet 0,2% år-

ligt, dvs. i alt 8,10 %. Også her er den primære forklaring på udviklingen i værdien, at den op-

gjorte og den skønnede private lønudvikling har været lavere end skønnet på forligsindgåelses-

tidspunktet, hvorved reguleringsordningen har udmøntet mindre. 

 

Forskellen på 0,20%-point mellem KL – og RLTN-området skyldes, at reguleringsordningen 

samlet set er opgjort til/skønnes at udmønte mindre på det regionale område.  

 

På baggrund af DØR’s Dansk Økonomi, efteråret 2018 kan prisudviklingen i OK-18-perioden 

aktuelt skønnes til 4,56 %. Reallønsudviklingen skønnes dermed fortsat at blive positiv i perio-

den. 
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