Kære Alle
Danmarks Statistik har i går kl. 13. udsendt en pressemeddelelse, hvor de gør opmærksom på en fejl i deres
opgørelse af den statslige lønudvikling pr. 3. kvartal 2020. Fejlen forventes at have betydning for den aftalte
udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 og dermed også for den udmeldte
reguleringsprocent.
Det er derfor aftalt mellem de statslige overenskomstparter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 standses, indtil der er
enighed om den korrekte reguleringsprocent. Det indebærer, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021
foreløbigt sættes til 0, det vil sige, at reguleringsprocenten pr. 1. februar 2021 vil svare til
reguleringsprocenten pr. 1. april 2020, indtil den korrekte reguleringsprocent er kendt. Vi forventer på
baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra Danmarks Statistik at kende den korrekte
reguleringsprocent primo februar. Vi vender tilbage så snart vi kender den med henblik på, at lønnen kan
reguleres pr. 1. marts 2021.
Når den korrekte reguleringsprocent er fastsat, vil den fortsat være gældende fra 1. februar, og en eventuel
difference mellem den udbetalte løn og den løn, der efter den korrekte reguleringsprocent burde have
været udbetalt, vil skulle efterreguleres med tilbagevirkende kraft.
Såfremt I ikke måtte have mulighed for at korrigere lønudbetalingerne pr. 1. februar, vil der ved
næstkommende lønudbetaling skulle ske tilpasning til den korrekte reguleringsprocent, samt tilsvarende til
ovenstående, skulle ske en efterregulering med tilbagevirkende kraft, svarende til differencen mellem den
udbetalte løn, og den løn som burde have været udbetalt efter den korrekte reguleringsprocent.
Hvis i har spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at tage fat i mig på 35 27 11 66
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Når du er i kontakt med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, indebærer det en behandling af de
personoplysninger om dig, som fremgår af beskeden. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på https://www.medst.dk/privatlivspolitik.

