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Kommissorium for Arbejdsgruppe om krave-
ne om en reguleringsordning og budgetsik-
kerhed  

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med kravene  om en re-
guleringsordning og budgetsikkerhed for kommuner og amter, jf. krav 1.1.2, 
1.1.8. og 1.1.9. 
 
Tidsplan 
Arbejdsgruppen skal fremlægge en rapport senest den 2. februar 2005 for 
løndirektørkredsen og KTO-FS. 
 
Formål og temaer 
KTO har til overenskomstfornyelsen pr. 1/4 2005 rejst krav om en videre-
førelse af reguleringsordningen med en forhøjet udmøntningsprocent, jf. 
krav 1.1.8 og 1.1.9.  
 
På det kommunale område har der i årene 2003 og 2004 været store uforud-
sete merudmøntninger fra reguleringsordningen, der først har været kendt 
primo december året før, og som der derfor ikke er taget højde for ved ind-
gåelse af økonomiaftaler og ved budgetlægningen i de enkelte kommuner og 
amter. Det er fra en stor del af  kommunerne og amterne tilkendegivet, at 
den manglende budgetsikkerhed er et stort problem. Arbejdsgiversiden har 
tilkendegivet, at såfremt reguleringsordningen skal videreføres, bør der så-
ledes arbejdes på at øge budgetsikkerheden, jf. krav 1.1.2. 
 
Ovenstående medfører, at der bør ske en nøje vurdering af udformningen 
af en eventuel reguleringsordning under overenskomstforhandlingerne i 
2005. 
 
Arbejdet har således til formål,   

 at belyse og opstille nye modeller for bl.a. opgørelsesperioder og 
udmøntningstidspunkter, opgørelse af lønudviklingen (eksempelvis 
som et gennemsnit af flere opgørelser) samt statistikgrundlag i en 
eventuel reguleringsordning med henblik på at opnå en højere grad 
af budgetsikkerhed i amter og kommuner, 
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 at overveje konsekvenserne af de skitserede modeller i forhold til 
tidspunktet for, hvornår de aftalte generelle lønstigninger udmøntes, 

 overveje om der er væsentlige overenskomstelementer, der ikke ind-
går i den anvendte opgørelse af lønudviklingen til en eventuel regu-
leringsordning 

 at opstille løsningsmodeller, som skal være med til at sikre, at data-
grundlaget for en eventuel reguleringsordning under og efter gen-
nemførelsen af kommunalreformen fortsat er stabilt 

 
Ovennævnte modeller og overvejelser relateres til krav 1.1.2, 1.1.8 og 1.1.9. 
 
Arbejdsgruppen kan i den forbindelse arbejde med konkrete tekster, som 
kan anvendes under overenskomstforhandlingerne i 2005. 
 
Sammensætning af arbejdsgruppen 
Fra KTO: Jørgen Holst og Vibeke Pedersen 
Fra FTF-K: Torben Fersløv Andersen og Poul Pedersen 
Fra DKK: Peter Asboe og Leif F. Petersen 
Fra AC: Jens Harboe og Gitte T. Henriksen 
 
Fra KL: Kent Lassen og Frank Hedegaard 
Fra Amtsrådsforeningen: Per Korshøj og Marianne Skoven 
Fra Københavns Kommune: Jan Tønners  
Fra Frederiksberg Kommune: Lars Due Østerbye 
Fra FLD: Steen Jakobsen og Kaj Jacobsen 
Fra H:S: Kent Aabjerg Nielsen 
 


