
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTAT 

 

 

 

Vedrørende udarbejdelse af SBG 07  

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 skal der udarbejdes 

et særligt beregningsgrundlag – SBG 07 – til brug ved merudgiftsberegnin-

gerne ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. 

 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 og 2005 aftaltes det mellem par-

terne, at det særlige beregningsgrundlag – SBG – udarbejdedes på grundlag 

af en månedsstatistik suppleret med særydelsesstatistikken fra årsstatistikken 

for det foregående år. 

 

Datagrundlaget blev i 2002 udvidet til også at omfatte oplysninger om anci-

ennitet og i 2005 endvidere udvidet med de korrekte trinoplysninger for de 

ansatte. 

 

Da der i forbindelse med udarbejdelsen af SBG’en skal være en høringsrun-

de, besluttedes det til forhandlingerne i 2002 at udarbejde et foreløbigt 

grundlag på baggrund af majstatistikken, som senere blev erstattet med et 

endeligt grundlag baseret på septemberstatistikken. Årsagen til at det fore-

løbige grundlag blev erstattet med et senere grundlag, var ønsket om et så 

aktuelt datagrundlag som muligt. 

 

Til forhandlingerne i 2005 udsendtes der en SBG til høring på baggrund af 

datagrundlaget for marts måned 2004, og denne version blev senere den 

endelige version. Datagrundlaget for SBG’en blev ikke senere erstattet af et 

mere aktuelt datasæt end det benyttede til høringen, da der på baggrund af 

den omvendte forhandlingsmodel, var udtrykt ønske om, at den endelige 

SBG forelå kort efter sommerferien. 

  

Eventuelle korrektioner som følge af bemærkningerne blev herefter indar-

bejdet i den endelige. Senere korrektioner af den endelige version skete kun 

såfremt, der var markante afvigelser i forhold til den foreløbige. 

 

Erfaringerne med anciennitetsoplysningerne i 2001 viste, at disse ikke havde 

en tilstrækkelig kvalitet, hvorfor beregningsgrundlaget – som et udtræk for 

erfaring – blev suppleret med fiktive løntrin baseret på de faktiske lønnin-

ger.  
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Forårsaget af disse erfaringer blev SBG 04 udvidet med faktiske trinoplys-

ninger for de enkelte personer. 

 

I begge tilfælde var erfaringerne med at basere beregningsgrundlaget på en 

månedsstatistik meget positive, hvorfor det anbefales, at beregningsgrund-

laget til forhandlingerne i 2008 endnu engang baseres på en månedsstatistik. 

Det kan endvidere bemærkes, at der var rimelige positive erfaringer med 

dannelse af 2 beregningsgrundlag kort efter hinanden i 2001. 

 

Til forhandlingerne i 2008 er der dog den ekstra detalje, at der denne gang 

skal tages højde for kommunalreformen i forbindelse med udarbejdelsen af 

beregningsgrundlaget. For at få et rimeligt stabilt datagrundlag, kan det der-

for ikke anbefales, at beregningsgrundlaget til høringsrunden baseres på et 

tidligere datagrundlag end marts 2007, da man sandsynligvis kan forvente 

visse problemer med indplaceringen af alle ansatte i de nye kommuner og 

regioner. 

 

Det endelige beregningsgrundlag kan dernæst dannes på baggrund af data 

for maj. På baggrund af majdata kan beregningsgrundlaget foreligge i løbet 

af september måned.  

  

Beregningsgrundlaget er tidligere blevet suppleret op med oplysningerne for 

særydelserne fra overenskomststatistikken fra året før, idet der ikke var de-

taljerede særydelsesoplysninger i månedsstatistikken. Det rejser to proble-

mer. Dels er oplysningerne mindre aktuelle, og sammenkædningen til de 

øvrige SBG-oplysninger er vanskelig, og dels giver kommunalreformen pro-

blemer, idet overenskomststatistikken 2006 ikke kan konverteres til den nye 

kommunalstruktur på samme måde som månedsstatistikkerne fra 2006, og 

det vil derfor give betydelige vanskeligheder at bruge denne. 

 

Det er på den anden side for upræcist at hente særydelsesoplysninger fra en 

enkelt måned, da de varierer meget henover året. Forslaget er derfor, at sær-

ydelserne opgøres som af de seneste 12 måneder, dvs. juni 06 til maj 07. 

For 2006 vil vi kunne bruge månedsstatistikker, hvor der er korrigeret for 

kommunalreformen. 

 

Denne metode kan gennemføres for kommuner og regioner, der indberetter 

via KMD, mens det pt. er usikkert, om Silkeborg Datacentral når at påbe-

gynde indberetningen af detaljerede oplysninger på månedsbasis i tide. Det 

er derfor muligt, at vi for Silkeborg Datacentrals vedkommende er nød til at 

falde tilbage på at bruge overenskomststatistikken, som i SBG 04. 
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Tidsplanen for udarbejdelsen af SBG 07 kan herefter se således ud: 

 

       April 2007: Udtræk for marts 2007 modtages. 

  

 Maj - juni 2007: Udarbejdelse af foreløbigt beregningsgrund-

lag, på baggrund af statistikken for marts 

2007 og særydelser fra juni 2006 til og med 

marts 2007, opregnet til et årsniveau. 

 

 Juli-august 2007: Udsendelse af det foreløbige beregnings-

grundlag og indhentning af høringssvar. 

 

 Aug. – sept. 2007: Udarbejdelse og udgivelse af SBG 07 på bag-

grund af majdata og særydelser fra juni 2006 

til og med maj 2007. 

 

 

 


