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Danmarks Statistik (DST) har d.d. offentliggjort deres lønudviklingstal for 1. kvt. 2020-2021. 

DST har offentliggjort lønudviklingen ifølge det implicitte lønindeks i: 

• den kommunale sektor til 0,5 % 

• den regionale sektor til 1,6 %, og 

• virksomheder og organisationer til 2,0 %. 

 

Dermed kan udmøntningen fra reguleringsordningen, procentreguleringerne og lønninger pr. 1. 

oktober 2021 beregnes. 

 
1. Udmøntning fra reguleringsordningerne pr. 1. oktober 2021 

Ved OK-21 blev der på det kommunale og regionale område aftalt udmøntning fra regulerings-

ordningen pr. 1. oktober 2021. Reguleringsordningerne er baseret på lønudviklingstal fra DST. 

 
På det kommunale område kan udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2021 bereg-
nes til -0,02 %.  
 
På det regionale område kan udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2021 beregnes 
til -1,03 %.  
 
Forskellen på den beregnede udmøntning på de to områder skyldes den statistisk opgjorte lønud-
vikling og tidligere udmøntninger, som har været forskellige på de to områder. 
 
På KL-området er der aftalt generelle lønstigninger på 1,01 %. På RLTN-området er der aftalt 
generelle lønstigninger på 1,37 %. De generelle lønstigninger udmøntes ligeledes pr. 1. oktober 
2021 på begge områder. 

 

 
2. Procentreguleringerne pr. 1. oktober 2021 

Den samlede generelle procentregulering på KL-området pr. 1. oktober 2021 kan beregnes til 

1,456933 i grundbeløbsniveau 31.3.2000. Den samlede procentregulering beregnes således: 
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KL-området 

Procentregulering pr. 1.4.2021   1,442796 

Procentregulering pr. 31.3.2021 1,428511   

Aftalt lønstigning 1.10.2021 0,010100   

Procentregulering, aftalt stigning,    0,014428 

Procentregulering pr. 1.10.2021 inklusiv aftalt lønstigning   1,457224 

Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,000200   

Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,000291 

Procentregulering pr. 1.10.2021 inklusiv aftalt lønstigning   1,456933 

 

Procentreguleringen til beregning af de pensionsgivende lønninger for tjenestemænd i kommun-

nerne er beregnet til: 

• 1,492790 (tjenestemænd der er pensioneret før 1. april 2005) 

• 1,470764  (tjenestemænd der er pensioneret den 1. april 2005 eller derefter). 

 

Den samlede generelle procentregulering på RLTN-området pr. 1. oktober 2021 kan tilsvarende 

beregnes til 1,064474 i grundbeløbsniveau 31.3.2018. Den samlede procentregulering beregnes 

således: 

 

RLTN-området 

Procentregulering pr. 1.4.2021   1,061123 

Procentregulering pr. 31.3.2021 1,053224   

Aftalt lønstigning 1.10.2021 0,013700   

Procentregulering, aftalt stigning,    0,014429 

Procentregulering pr. 1.10.2021 inklusiv aftalt lønstigning   1,075552 

Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning -0,010300   

Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen    -0,011078 

Procentregulering pr. 1.10.2021 inklusiv aftalt lønstigning   1,064474 

 

Procentreguleringen til beregning af de pensionsgivende lønninger for tjenestemænd i regio-

nerne er beregnet til: 

• 1,465975 (tjenestemænd der er pensioneret før 1. april 2005) 

• 1,444346 (tjenestemænd der er pensioneret den 1. april 2005 eller derefter). 

 

Der vedlægges følgende nye løntabeller pr. 1. oktober 2021: 

1. Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2021 

2. Regionale lønninger pr. 1. oktober 2021. 

 

Lønsatserne kan desuden findes i Forhandlingsfællesskabets ”Satsfinder”, som kan findes på 

www.forhandlingsfaellesskabet.dk. Yderligere generelle løn- og pensionstabeller pr. 1. oktober 

2021 vil ligeledes blive offentliggjort på hjemmesiden inden for 1-2 uger. 

 
Løntabeller pr. 1. april 2022 vil blive udsendt snarest. 

 

 

 

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/
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3. Generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2021 for ansatte inden for Sundhedskartellets 
forhandlingsområde 

 

På KL-området har ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde grundbeløbsni-

veau pr. 1. januar 2006 som basis for procentregulering af lønningerne. Den samlede procentre-

gulering på KL-området pr. 1. oktober 2021 kan beregnes til 1,277855. 

 

På RLTN-området er der kun én procentregulering af lønningerne for hele Forhandlingsfælles-

skabet med grundbeløbsniveau 31.3.2018. Der er imidlertid fortsat forskel på de generelle 

grundbeløb og grundbeløbene på Sundhedskartellets område, dvs. Sundhedskartellet har fortsat 

sin egen lønskala. Løn- og pensionstabeller for ansatte inden for Sundhedskartellets forhand-

lingsområde forventes offentliggjort på www.sundhedskartellet.dk. 

 

Regulering af lønninger gælder for alle kommunalt og regionalt ansatte, der pr. 1. oktober 2021 

er omfattet af aftalerne om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2021 mellem KL og 

Forhandlingsfællesskabet henholdsvis mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Basse Nils Wiese 

 

http://www.sundhedskartellet.dk/

