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Tidsplan og datagrundlag SBG-13 

 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013 skal der 
udarbejdes et særligt beregningsgrundlag – SBG 13 – til brug ved 
merudgiftsberegningerne ved såvel de generelle som de specielle 
forhandlinger. 
 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 aftaltes det mellem 
parterne, at det særlige beregningsgrundlag – SBG 11 – 
udarbejdedes på grundlag af en månedsstatistik suppleret med 
en særydelsesstatistik. 
 
Datagrundlaget i 2011 omfattede oplysninger om anciennitet og 
de korrekte trinoplysninger for de ansatte, og da erfaringerne med 
denne type oplysninger fra forhandlingerne i 2011 var gode, vil 
SBG-13 ligeledes indeholde oplysninger om anciennitet og det 
faktiske løntrin for de ansatte. Det faktiske løntrin for alle personer 
bliver dermed hentet fra månedsstatistikken. 
 
I lighed med de tidligere overenskomstforhandlinger, vil der både 
blive udarbejdet en foreløbig SBG-13 og en endelig SBG-13. Den 
foreløbige SBG-13 vil danne grundlaget for høringsrunden, og det 
foreslås, at denne dannes på baggrund af månedsstatistikken for 
marts måned 2012. 
  
Da månedsstatistikken for marts 2012 forventes at foreligge 
omkring 1. juni 2012, forventes det at den foreløbige SBG-13 kan 
foreligge omkring ultimo juni/primo juli måned, hvor der er 
mulighed for tilbagemelding på høringsrunden til og med d. 31. 
august.  
 
For de institutioner/selskaber, som ikke indberetter løn via de 
fælleskommunale lønanvisningssystemer, og som skal indgå i 
beregningsgrundlaget, vil der i løbet af foråret 2012 blive 
indhentet både løn- og personaleoplysninger, således at disse 
institutioner/selskaber indgår med så fyldestgørende oplysninger 
som muligt.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af SBG-08 og SBG-11 flyttede FLD i 
en del tilfælde rundt på de overenskomster, som de ansatte var 
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aflønnet efter, således at Regionerne så vidt muligt ikke havde 
nogen, som var aflønnet efter KL’s overenskomster, og KL så vidt 
muligt ikke havde nogen, som var aflønnet efter Regionernes 
overenskomster. FLD henledte i en del tilfælde forhandlernes 
opmærksomhed på oplysninger, som ikke virkede helt korrekte, og 
bad dem tage stilling til hvorledes, der eventuelt kunne korrigeres 
for dette.  Det foreslås, at begge procedurer bliver anvendt ved 
udarbejdelsen af SBG-13. 
 
Eventuelle korrektioner som følge af bemærkningerne bliver 
herefter indarbejdet i den endelige SBG.  
 
Den endelige SBG-13 kan dernæst dannes på baggrund af 
månedsstatistikken for maj 2012. Da statistikken for maj 2012 
forventes at foreligge medio august 2012, vil den endelige SBG-13, 
på baggrund af maj data, kunne foreligge ultimo oktober måned.  
 
Beregningsgrundlaget blev i 2011 suppleret med oplysningerne om 
særydelserne fra de 12 seneste månedsudtræk. Denne proces vil 
igen blive anvendt ved SBG-13, hvorved den endelige SBG-13 vil 
indeholde oplysninger om særydelserne for perioden for juni 2011 
til og med maj 2012. 
 
Alle satser vil ved udarbejdelsen af statistikken blive fremskrevet til 
satsniveauet pr. 31. marts 2013, således at statistikken i lighed med 
alle de tidligere SBG’er er opgjort i det niveau, som er gældende 
ved udgangen af overenskomstperioden. Derved indgår den 
fulde udmøntning af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2012 i 
satsniveauet. 
 
Beregningsprogrammet ved OK-13 vil i lighed med 
beregningsprogrammet ved OK-11 være opdelt på de 2 
arbejdsgiverområder, og derudover vil der ligeledes være 
mulighed for at underopdele på mere detaljerede 
forhandlingsområder for de enkelte arbejdsgiverområder. 
 
 
Tidsplanen for udarbejdelsen af SBG 13 kan herefter se således ud: 
 
Februar-marts 2012:      Det afklares, hvilke institutioner/selskaber 

mv. der manuelt skal indhentes oplysninger 
om. Det afklares endvidere hvilke 
oplysninger, der skal indhentes. 
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Marts-april 2012:        Lønarter/TF-koder og SAP-koder fra april 
2011 til marts 2012 valideres og konverteres 
til særydelser . 

 
April 2012:        Udtræk for marts 2012 modtages 
 
April-maj 2012:        Data for manuelle institutioner/selskaber 

som skal medtages i SBG-11 indhentes og 
valideres. 

  
Maj – juni 2012:  Udarbejdelse af et foreløbigt 

beregningsgrundlag på baggrund af 
statistikken for marts 2012 og særydelser fra 
april 2011 til og med marts 2012. 

 
Juli-august 2012:        Udsendelse af det foreløbige 

beregningsgrundlag og indhentning af 
høringssvar. De indhentede bemærkninger 
indarbejdes så vidt muligt i den endelige 
SBG-13. 

 
August 2012:  Lønarter/TF-koder og SAP-koder fra april 

2011 til maj 2012 valideres og konverteres til 
særydelser . 

 
August-oktober 2012: Udarbejdelse og udgivelse af SBG 13 på 

baggrund af maj-data og særydelser fra 
juni  2011 til og med maj 2012. Forventet 
afsluttet ultimo oktober 2012. 
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