
 
 

 

22. juni 2012 

 

 

Nye grundbeløb i staten pr. 31. marts 2012 og 

ny reguleringsprocent pr. 1. april 2012 

 

Ved OK 2011 aftalte Finansministeriet og de statslige organisationer at omlægge til nyt grundbeløb 

pr. 31. marts 2012.  

 

De gamle grundbeløb var tilbage fra 1. oktober 1997, og det betød at reguleringsprocenten 

efterhånden var blevet ganske høj. Pr. 1. april 2010 var den på 131,0660 %. Med jævne mellemrum 

nulstiller man grundbeløbene, bl.a. for at afstanden mellem grundbeløb og aktuelle satser ikke 

bliver for stor. 

 

Alle dele af lønnen, både grund- og basisløn og forskellige former for tillæg, beskrives i 

overenskomster og aftaler som grundbeløb, som derefter reguleres med den aftalte aktuelle 

reguleringsprocent.  

 

 

Ny reguleringsprocent pr. 1. april 2012 

Pr. 1. april 2012 skal de nye grundbeløb reguleres med 1,3040 %.  

Det betyder, at man skal gange de nye grundbeløb med 1,013040 for at få den aktuelle værdi  

pr. 1. april 2012.  

 

Eksempel: 
 

Tillæg i niveau 31. marts 2012 

(nyt grundbeløb) 

 

Værdi i niveau 1. april 2012 

(fås ved at gange grundbeløbet med 1,013040) 

 

kr. 13.100 kr. 13.270,82 kr. 

 

 

Hvordan regner du det ud? 

 

Det er skolernes ansvar at omregne både centralt aftalte og lokalt aftalte løndele til niveau 31. marts 

2012 og derefter opskrive til niveau 1. april 2012, så alle ansatte får den korrekte løn fra denne dato.  

 

På foreningens hjemmeside under Løn og Job/Ansat i stat 

(http://www.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/ansat+i+stat) kan du dels finde denne tekst, dels finde de 

nye aktuelle satser for centralt aftalte løndele. Hvis du vil tjekke skolens beregning af nye satser for 

lokale tillæg, kan du bruge den metode, der er beskrevet nedenfor, eller du kan bruge den 

medsendte ”Omregner”. 

 

 

http://www.dlf.org/l%c3%b8n+og+job/ansat+i+stat


Metode 1 - Basis-/skalalønnen  
 

Lønnens værdi pr. 1. april 2010 afrundes til nærmeste hele krone. 

Dette beløb bliver det nye grundbeløb. 

 

Eksempel:  
 

Basisløntrin 3  

Gammelt grundbeløb pr. 

pr. 1. oktober 1997  

Basisløntrin 3 

Værdi pr. 1. april 2010 

(gl. grundbeløb x 1,310660) 

 

Nyt grundbeløb  

pr. 31. marts 2012 – 

findes ved afrunding til 

nærmeste hele krone 

 

248.500 kr. 325.699,01 kr. 325.699 kr. 

(Tallene er hentet fra organisationsaftalen for private gymnasiers grundskoleafdelinger og 

husholdnings- og håndarbejdsskoler) 

 

Metode 2 - Tillæg med en årlig værdi på under kr. 3.200 i niveau 31. marts 2012  

 

Tillæg med en årlig værdi på under 3.200 kr. i niveau 31. marts 2012 afrundes til nærmeste hele 

krone. 

 

Eksempel: 
 

Aftalt årligt tillæg  

Gammelt grundbeløb i niveau 

1. oktober 1997 

 

Aftalt årligt tillæg 

Værdi pr. 1. april 2010 

(gl. grundbeløb x 1,310660) 

 

Nyt grundbeløb  

pr. 31. marts 2012 – 

findes ved afrunding til 

nærmeste hele krone 

 

2.400 kr.   3.145,58 kr. 3.146 kr. 

 

Metode 3 - Tillæg med en årlig værdi som er lig med eller højere end 3.200 kr. i niveau 31. marts 

2012  

 

Tillæg med en årlig værdi som er lig med eller højere end 3.200 kr. i niveau 31. marts 2012 

afrundes til nærmeste hele 100 kr. 

 

Eksempel:  
 

Aftalt årligt tillæg  

Gammelt grundbeløb i niveau 

1. oktober 1997 

 

Aftalt årligt tillæg 

Værdi pr. 1. april 2010 

(gl. grundbeløb x 1,310660) 

 

Nyt grundbeløb  

pr. 31. marts 2012 – 

findes ved afrunding til 

nærmeste hele krone 

 

10.000 kr.   13.106,60 kr. 13.100 kr. 

 

Metode 4 - Tillæg pr. ydelse/enhed afrundes ikke (det gælder fx undervisningstillægget) 

 

Eksempel: (Undervisningstillæg på private gymnasiers grundskoleafdelinger) 
 

Aftalt tillæg pr. ydelse/enhed 

Gammelt grundbeløb i niveau 

1. oktober 1997 

Pr. time op til 649,9 timer 

 

Aftalt tillæg pr. ydelse/enhed 

Værdi pr. 1. april 2010 

(gl. grundbeløb x 1,310660) 

 

Nyt grundbeløb  

pr. 31. marts 2012 – 

 

12,50 kr.   16,38 kr. 16,38 kr. 

 


