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Løn og tillæg - Nyt grundbeløb pr. 31. marts 2012 og procentregulering pr. 1. april 2012  

 

Det blev allerede ved overenskomstforhandlingerne i 2011 aftalt at nulstille reguleringsprocenten 

og foretage en omlægning af grundbeløbsniveauet fra 1. oktober 1997 til 31. marts 2012. 

 

Procentreguleringen af lønninger og tillæg i forhold til det nuværende grundbeløbsniveau pr. 1. 

oktober 1997 nåede pr. 1. april 2010 op på 31,0660 % og er ikke procentreguleret siden. 

 

Omlægningen til nyt grundbeløbsniveau sker således, at det pr. 31. marts 2012 gældende 

procenttillæg - dvs. 31,0660 % - tillægges grundbeløbet i niveau oktober 1997 og afrundes til det 

nye grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012. 

 

Derfor vil alle skala- og basislønninger, der er fastsat som årlige grundbeløb, i ministeriets 

lønoversigt, som vil blive ajourført i næste uge (12), være forhøjet med 31,0660 % og afrundet til 

nærmeste hele krone. Det samme gælder for tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som 

inkl. procentregulering pr. 1. april 2010 udgør mindre end 3.200 kr. For tillæg med årlige 

grundbeløb på eller over 3.200 kr. foretages afrunding til nærmeste hele 100 kr. ved omregning til 

nyt grundbeløb. 

 

Den aftalte regulering af lønningerne pr. april 2012 og justering heraf ifølge reguleringsordningen 

indebærer, at procentreguleringen pr. 1. april 2012 er 1,3040 %. 

 

I FLØS implementeres det nye grundbeløb og procentregulering automatisk - dog først med 

lønkørslen for maj 2012. 

 

Arbejdsgiverne behøver derfor ikke umiddelbart foretage sig noget i denne anledning; men eftersom 

det er arbejdsgivernes ansvar, at indtastede grundbeløb er korrekte, vil ministeriets IT-Kontor i 

forbindelse med implementeringen i FLØS lægge en medarbejderoversigt på den Digitale 

ArbejdsPlads med grundbeløb ”før og efter”, således at arbejdsgiverne har mulighed for at 

kontrollere den automatisk foretagne omregning og afrunding. 

 

Hvis man konstaterer fejl i denne forbindelse, rettes henvendelse til stiftets FLØS-afdeling. Til 

orientering findes der her en oversigt over tillæg med grundbeløb dels i 1/10 1997-niveau og i 31/3 

2012-niveau. 

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 16. marts 2012 
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