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Vedr.:  Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor 4. kvt. 2011-2012 
 

. / . Danmarks Statistik (DST) offentliggjorde den 14. februar 2013 deres opgjorte lønudvik-
ling for den offentlige sektor 4. kvartal 2011 - 2012, jf. Nyt fra Danmarks Statistik (bilag 
1).  
 
Kort overblik 
Udviklingen i den gennemsnitlige løn er af DST opgjort til: 

• 2,4 % for ansatte i regioner og kommuner, 
• 2,4 % for ansatte i kommunerne, og  
• 2,2 % for ansatte i regionerne. 

 
DST forventes at offentliggøre deres lønudviklingstal for den private sektor 4. kvt. 2011-
2012 den 28. februar 2013.  
 
 
Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor 

. / . Ifølge DST steg lønnen i den kommunale og regionale sektor med 2,4 % i perioden 4. 
kvt. 2011-2012, hvilket er 0,5 procentpoint mindre end i sidste kvartal (2,9 %). Dette 
skyldes primært, at lønudviklingen i den regionale sektor igen stort set følger det aftalte 
niveau. Ganske som i tidligere perioder er udsvingene i den opgjorte lønudvikling i den 
kommunale sektor og den regionale sektor anderledes end i den private sektor, hvilket 
bl.a. skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne.  

 
Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 1, 
samt af bilag 2 og 3. 
 
Tabel 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale 
og den regionale sektor, 3. kvt. 2011-2012 og 4. kvt. 2011-2012, DST 
 KL RLTN KL og RLTN i alt 
3. kvt. 2011-2012 2,5 % 3,6 % 2,9 % 
4. kvt. 2011-2012 2,4 % 2,2 % 2,4 % 
 
 
Lønudviklingen siden 1. kvartal 2005 
Af indeksserierne fra DST med indeks 1. kvt. 2005 = 100, jf. bilag 4 fremgår det, at løn-
nen siden 1. kvt. 2005 er steget med: 

Sagsnr.: 3121.26 
VP  

Direkte tlf.nr.: 3347 0626 
26. februar 2013 



- 2 - 

• 26,4 % i den kommunale og den regionale sektor,  
• 25,9 % i den kommunale sektor,  
• 26,1 % i den regionale sektor, og 
• 27,1 % i den statslige sektor. 

 
Det fremgår videre af bilag 4, at lønindeks for den private sektor siden 2. kvt. 2011 har 
ligget i underkanten af de offentlige indeks. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse          Vibeke Pedersen 
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