
 

Forhandlingsfællesskabet/27. februar 2018 

FORHANDLINGSFÆLLESSKABET 

Sekretariatet 

Aktivitetsnr.: 4092.148 
VP 

27. februar 2018 

  

 

Vedr.: Kommunikationen om økonomiske rammepapirer på KL-området i forbindelse med 

sammenbruddet 

Siden forhandlingssammenbruddet på det kommunale område den 26. februar 2018 har der været 

medieomtale om forskellige tal som udtryk for, hvad der er sagt mellem parterne i forhandlin-

gerne om økonomiske rammer for OK-18 på det kommunale område. Nedenfor opsummeres 

Forhandlingsfællesskabets opfattelse af hhv. forløb og bud på økonomisk ramme ved OK-18: 

• Forhandlingsfællesskabet indledte de økonomiske forhandlinger ved den 7. februar 2018 

at beskrive, hvordan FF – med udgangspunkt i sædvanlig praksis - ser den økonomiske 

ramme ved OK-18.  

• KL har på intet tidspunkt i forhandlingerne fremlagt deres opfattelse af den økonomiske 

ramme ved OK-18 skriftligt for Forhandlingsfællesskabet, men kun mundtligt nævnt tallet 

6,6 %.   

• Tallet 7,5 % har ikke været nævnt af KL. I dag har KL dementeret de 7,5 % på KL’s 

Facebook- hjemmeside. 

• Forhandlingsfællesskabets bud på økonomisk ramme tager – som parterne sædvanlig gør 

- udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose for den private lønudvik-

ling i Økonomisk redegørelse, december 2017. Samlet set 8,6 %: 

o 2018: 2,8 % 

o 2019: 2,9 % 

o 2020: Ikke offentliggjort derfor antaget uændret (2,9 %). 

• Økonomi- og Indenrigsministeriet skriver bl.a. om de private lønskøn: 

”Fra 2. kvartal 2017 trådte den nye overenskomstaftale på det private arbejdsmarked i 

kraft. De centrale overenskomstaftaler dikterer generelt alene mindstebetaling og mini-

mallønssatser på hovedparten af overenskomstområderne, mens den faktiske lønregule-

ring i vid udstrækning forhandles lokalt.” (Økonomisk redegørelse, dec. 2017, p. 129). 

Og senere…  

”Frem mod 2019 ventes lønstigningstakten på baggrund af ovenstående at tiltage fra 2,5 

pct. i 2017 til 2,9 pct. i 2019. Set i lyset af at dansk økonomi forventes at bevæge sig ind i 

en højkonjunktur med tiltagende pres på arbejdsmarkedet, er lønstigningstakterne for-

holdsvis moderate. Det kommer til udtryk ved, at den nominelle lønstigningstakt i 2019 

omtrent svarer til det historiske gennemsnit, jf. figur 4.32.” (Økonomisk redegørelse, 

dec. 2017, p. 130, sekretariatets understregning). 

• Forhandlingsfællesskabets bud på en samlet økonomi ved OK-18 er 8,55 %. Heri indgår 

organisationsmidler, puljer og udmøntning fra en reguleringsordning som ved OK-13, 

dvs. uden privatlønsværn. 

• En reststigningsantagelse (0,2%) indgår - efter sædvanlig praksis som beregningsforud-

sætning for udmøntning fra reguleringsordningen. 

• Det kan i øvrigt oplyses, at DØR den 23. februar 2018 offentliggjorde følgende nye skøn 

for den private lønudvikling, som er endnu højere:  

o 2018: 2,8% 

o 2019: 3,2 %. 


