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Opgørelsen af gennemsnitsløngarantien er opgjort efter den metode, som er 

beskrevet i notatet af den 7. januar 2007 ( Sagsid.: 000153528) og rundsendt den 

samme dag.. 

 
Af notatet fremgår det, at opgørelsen beregnes som en indeks beregning over 
de tre år hvor der så vidt muligt neutraliseres for strukturreformens virkninger, 
samtidig med at det tidligere HS er indregnet i den kommunale og regionale 
løngaranti i hele perioden. 
 
Derudover følger afgrænsningen af de ekstraordinært ansatte den samme 
afgrænsning som opgørelsen for perioden fra 2002 til 2005, hvor både 
ekstraordinært ansatte og ansatte i flexjob blev udeladt af opgørelsen. 
 
Tjenestemændene indgår med en pensionsbidragsprocent svarende til de 
tilsvarende overenskomstansatte.  
 
I opgørelsen af lønudviklingen fra 2006 til 2007 er ansatte, som i forbindelse 
med strukturreformen pr. 1. januar 2007 skifter overenskomstområde overført 
til det nye overenskomstområde, og dermed indgår de i den garantilønsgruppe 
som den nye stillingskoden referer til. Denne ændring er baseret på de 
oplysninger FLD har indhentet i forbindelse med implementeringen af 
strukturreformen.   
 
Ansatte på SL’s overenskomst der i forbindelse med strukturreformen skifter 
overenskomstområde, optræder i opgørelsen under de nye garantilønsgrupper i 
lønudviklingen fra 2006 til 2007. 
 
Der er dog visse stillingsgrupper, som der er korrigeret i SBG-08 og ikke 
korrigeret i forbindelse med opgørelsen af lønudviklingen fra 2006 til 2007. 
Dette er forårsaget af den særlige bearbejdning der foretages med data til 
SBG’en, og som ikke foretages i forbindelse med de ”normale” 
månedsstatistikker.  De forskellige afgrænsninger er: 
 
Amtsvejmænd der er overgået til KL fra amterne, står i SBG’en under 
garantigrupperne 594 og 572, medens de i månedstallene står under 
garantigruppen 706. Dette gælder dog kun de personer, som indberettes på det 
regionale aftalegrundlag. 
 



Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. der er overgået til KL står i SBG’en 
under garantigrupperne 456, medens de i månedstallene står under 
garantigruppen 692. Dette gælder dog kun de personer, som indberettes på det 
regionale aftalegrundlag. 
 
Amtsbetjente/pedeller v. ældrebol., m.v. der er overgået til KL står i SBG’en 
under garantigrupperne 586, medens de i månedstallene står under 
garantigruppen 755. Dette gælder dog kun de personer, som indberettes på det 
regionale aftalegrundlag. 
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