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Opgørelse af den gruppevise løngaranti pr. november 2001 

 

Ifølge aftalen om nye lønformer sikres den enkelte personalegruppe på landsplan en nærmere 

aftalt gennemsnitsløn opgjort med udgangspunkt i lønniveauet i SBG 96. 

 

Garantibestemmelsen medfører, at der pr. november 2001 er udregnet dels en garantiløn og dels 

den faktiske gennemsnitlige løn. 

 

Opgørelsen er foretaget for personalegrupper, hvis sammensætning er aftalt mellem parterne, 

ligesom den garanterede lønudvikling for disse grupper er aftalt. 

 

Opgørelse af garantilønnen 

Udgangspunktet er gennemsnitslønnen i SBG 96 eksklusive overarbejde. Denne er herefter 

korrigeret således, at grupper, som på det tidspunkt var på den uudbyggede pensionsordning, har 

fået opskrevet pensionsprocenten til 12, og således at tjenestemænd og reglementsansatte indgår 

med en pensionsprocent svarende til den parallelle overenskomstgruppe. 

 

Der er yderligere korrigeret for minipensionsordningen (2,4%), idet personalegrupper med denne 

ordning er betragtet som værende uden pensionsordning. Metoden er valgt, fordi ordningen ikke 

eksisterede i 1996, og de respektive personalegrupper derfor ikke kan identificeres i SBG 96. 

 

Hertil er lagt diverse puljer, den garanterede stigning på henholdsvis 3,75% (1996-98) og 6,28% 

(1998-2001) samt ændringerne i reguleringsprocenten i perioden. 
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Opgørelsen fremgår af følgende opstilling: 

 

Opgørelse af garantiløn pr. november 2001 

 

1. Delperiode: november 1996 til november 1998 
 
Antal fuldtids SBG 1/10-96 eksklusiv jobtilbud 
Lønsum SBG 1/10-96, ekskl. overarb., tjm./rglm./uudbyg.pension opskrevet 
+ decentral løn og chef-/lederpulje ¼-96 – 3/3-97 
+ lønmidler tilført ved specialforhandlingerne 
 
A. Gennemsnitsløn, korrigeret, opregnet og inkl. org.puljer 
+ 3,75% af A 
 
B. Gennemsnitsløn + 3,75% 
+ den særlige regulering pr. 1. april 1997: 0,9% af B 
 
C. Gennemsnitsløn inkl. 3,75% + sær.reg. 1997 
+ den særlige regulering pr. 1. april 1998: 1,15% af C 
 
D. Gennemsnitsgarantilønnen for gruppen november 1998 
 
2. Delperiode: november 1998 til november 2001 
 
Antal fuldtids SBG 1/10-98 eksklusiv jobtilbud 
+ lønmidler tilført ved specialforhandlingerne 
 
F. Gennemsnitsløn, inkl. org.puljer 
+ 6,28% af F 
 
G. Gennemsnitsløn inkl. 6,28% 
+ den særlige regulering pr. 1. april 1999: 0,47% af G 
 
H. Gennemsnitsløn inkl. 6,28% + sær.reg. 1999 
+ den særlige regulering pr. 1. april 2000: 0,09% af H 
 
I. Gennemsnitsløn inkl. 6,28% + sær.reg. 1999/2000 
+ den særlige regulering pr. 1. april 2001: 0,19% af I 
 
J. Beregnet gennemsnitsløngaranti for gruppen november 2001 
 
 

Opgørelsen er eksklusive ekstraordinært ansatte. 
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Opgørelse af gennemsnitslønnen 

Opgørelsen af den faktiske gennemsnitsløn er baseret på den kommunale lønstatistik for 4. kvartal 

2001 (november måned). 

 

Opgørelsen er foretaget eksklusive manuelle indberetninger, idet disse alene påvirker antallet i den 

enkelte gruppe men ikke dens gennemsnitsløn. Årsagen er, at de manuelle oplysninger er meget 

summariske og kun omfatter antal. 

 

Indlæggelsen af de manuelle ville derfor som i årsstatistikkerne ske som en simpel opregning på 

landsplan. 

 

Da denne alene medfører en ændring af vægtene i den samlede statistik og ikke i gennemsnitsløn-

nen for den enkelte personalegruppe, er det valgt i denne opgørelse af se bort fra den manuelle del. 

 

Gennemsnitslønningerne er på samme måde som ved opgørelsen af garantilønningerne korrigeret 

for minipensionsordningen samt for tjenestemænd og reglementsansatte. 

 

I modsætning til opgørelsen pr. november 1998 er lønstatistiksystemet nu gearet til at udregne 

pensionsbidrag af pensionsgivende tillæg, hvorfor disse indgår i beregningen. 

 

Gennemsnitslønningerne er opgjort eksklusive overarbejde og ekstraordinært ansatte. 

 

Kvartalsstatistikkens gennemsnitslønninger er herefter multipliceret med 12 for at kunne 

sammenligne med garantilønningerne. 

 

Opgørelsen af den gruppevise løngaranti pr. november 2001 fremgår af tabellen. 
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