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Vedr.:  Underskrevet aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger på 

KL's område samt det nye site ”Kommunal Lønstatistik” 
 
Vedlagt fremsendes et underskrevet eksemplar af Aftale om statistikgrundlag for de loka-
le lønforhandlinger på KL’s område. 
 
Aftalen er revideret i overensstemmelse med det ved OK-11 aftalte, jf. KTO-KL forligets 
pkt. 1.3. Lønstatistik. 
 
Ved OK-11 aftalte parterne blandt andet, at diskretionsgrænsen skulle nedsættes fra 5 til 
3 fuldtidsstillinger, således at mindre faggrupper i højere grad vil være at finde i statistik-
ken. Parterne aftalte også, at lønstatistikken fremover skulle være offentligt tilgængelig 
på FLD’s hjemmeside i en mere enkel og pædagogisk form. 
 
 
Nyt site: ”Kommunal Lønstatistik” 
KTO, Sundhedskartellet og KL har i samarbejde med FLD etableret det nye site ”Kom-
munal Lønstatistik” for lønstatistik til lokale lønforhandlinger i kommunerne. Sitet findes 
på FLD’s hjemmeside, på adressen: www.fldnet.dk/statistik/kommuneloenstat 
 
”Kommunal Lønstatistik” gør det let at udarbejde statistikker til de lokale lønforhandlin-
ger. Med ganske få klik er statistikken klar til brug, og man kan enten printe statistikken 
eller overføre tallene til videre bearbejdning i regneark. 
 
Statistikken viser det gennemsnitlige lønniveau og lønudviklingen for hver personale-
gruppe i de enkelte kommuner og på landsplan. Gennemsnitslønnen og lønudviklingen 
opgøres både for hver enkelt løndel og for lønbegreberne nettoløn, bruttoløn og samlet 
løn. Statistikken viser blandt andet forskellen i gennemsnitslønninger mellem mænd og 
kvinder. Den viser fx også, hvor meget lokalløn udgør i gennemsnit. 
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På sitet findes en kvikguide om hvordan statistikken udarbejdes, en forklaring af løn-
begreber samt en guide til at forstå lønstatistikken, som kort og overskueligt forklarer, 
hvordan lønstatistikken kan udarbejdes og forstås. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse Tue Bjerborg 


	Vedr.:  Underskrevet aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger på KL's område samt det nye site ”Kommunal Lønstatistik”

