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Hækkun bóta í Danaveldi:

Hækkun bótafíokka

Hækkun allra bótaflokka í fjárlögum (Satsreguleringsprocenten) er ákveðin í lögum og er 2,0% á ári.

Viðmiðunarhækkun bótafíokka

Viðmiðunarhækkun bótaflokka í fjárlögum (Tilpasningsprocenten) er hlutfallsleg breyting árslauna 
síðasta ár samanburið við árið þar á undan, að frádreginni 2,0% hækkun bótaflokka. 
Viðmiðunarhækkunin reinast með einum aukastaf.

Launaárið telst það ár, sem er þarsíðasta ár m.v. fjárlagaárið.

Árslaun eru vegin heildarárslaun verslunar-, skrifstofu-, iðnaðar- og verkamanna á almennum 
vinnumarkaði að frádregnu iðgjaldi í atvinnutengda lífeyrissjóði o.s.frv. Jafnframt skal draga frá 
vinnumarkaðsgjald iaunafólks. Frádráttinn skal gera fyrir bæði viðmiðunarárin.

Aðlögunarhækkun bótaflokka

Aðlögunarhækkun bótaflokka í fjárlögum (Satstilpasningsprocenten) jafngildir viðmiðunarhækkun 
bótaflokka, ef breyting árslauna er 2,0% eða minni.

Ef breyting árslauna er meiri en 2,0% jafngildir aðlögunarhækkun bótaflokka þeim hluta 
viðmiðunarhækkunarinnar sem er umfram 0,3%. Ef viðmiðunarhækkunin er á bilinu 0,0-0,3% er 
aðlögunarhækkunin 0,0.

Ráðstöf u na rpottu r

Ef breyting árslauna er meiri en 2,0% skal leggja fjárhæð í sérstakan ráðstöfunarpott bótaþega 
(Puljebelobet). Fjárhæðin skal vera sú hlutfallslega hækkun sem jafngildir viðmiðunarhækkuninni, þó mest 
0,3% af heildarútgjöldum fjárlaga í tekjutilfærslur vegna bótaflokka sem tengdar eru þessu ákvæði laga. 
Ráðstöfunarpotturinn er í milljónum króna með einum aukastaf.

Ráðstöfunarpottinum skal ráðstafa til aðgerða á sviði félags-, heilbrigðis- og vinnumarkaðsmála með 
það að markmiði að bæta skilyrði þeirra hópa sem njóta tekjutilfærslna og veikra hópa í samfélaginu. 
Nánari ákvörðun um ráðstöfun þessa fjár er ákveðið í fjárlögum.



Lov om en satsreguleringsprocent

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Náde Danmarks Dronning, gpr vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet folgende lov:

§ 1. Som grundlag for en árlig regulering af overforselsindkomster m.v. fastsættes for hvert finansár efter reglerne i 
denne lov en satsreguleringsprocent, en tilpasningsprocent og en satstilpasningsprocent.

Stk. 2. De belob, der reguleres med satsreguleringsprocenten m.v., er de aktuelle, indtil da gældende.

Satsregu/eringsprocenten

§ 2. Satsreguleringsprocenten for et finansár er 2,0 tillagt satstilpasningsprocenten, jf. § 4.

Ti/pasn/ngsprocenten

§ 3. Tilpasningsprocenten for et finansár er den procentvise ændring i árslonnen i Ipnáret i forhold til Sret forud for lonáret 
fratrukket 2,0. Tilpasningsprocenten opgores med én decimal.

Stk. 2. Lpnáret er det ár, der ligger 2 ár forud for finansáret.
Stk. 3. Árslonnen opgores ved at sammenveje bruttoárslpnnen for arbejdere og funktionærer med fradrag for bidrag til 

arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger m.v. Endvidere foretages i Ipnáret fradrag for lonmodtagernes 
arbejdsmarkedsbidrag beregnet med den procentuelle arbejdsmarkedsbidragssats i finansáret. I áret forud for lonáret 
foretages fradrag for lonmodtagernes arbejdsmarkedsbidrag beregnet med den procentuelle arbejdsmarkedsbidragssats i 
áret forud for finansáret. Den i § 17 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte pensionsopsparing fratrækkes 
ikke.

Satsti/pasningsprocenten

§ 4. Satstilpasningsprocenten for et finansár svarer til tilpasningsprocenten, hvis ændringen i Srslpnnen, jf. § 3, er 2,0 pct. 
eller lavere.

Stk. 2. Er ændringen i árslpnnen hojere end 2,0 pct., svarer satstilpasningsprocenten til den del af tilpasningsprocenten, 
der eventuelt overstiger 0,3. Er tilpasningsprocenten 0,0-0,3, er satstilpasningsprocenten 0,0.

Pu/jebe/pbet

§ 5. Er ændringen i árslonnen, jf. § 3, hojere end 2,0 pct., anvendes et belob til en pulje. Puljebelobet udgor en 
procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog hojst 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i Ipnáret til 
indkomstoverfprsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Puljebelobet opgores i millioner kroner med én decimal.

Stk. 2. Puljebelobet anvendes til foranstaltninger pá social-, sundheds- og arbejdsmarkedsomrádet med henblik pá 
forbedring af vilkárene for overfprselsindkomstmodtagere og svage grupper. Den nærmere anvendelse af puljebelobet 
fastsættes pá finansloven.

Bekendtgpre/se a f satsregu/eringsprocenten m. v.

§ 6. Finansministeren bekendtgpr hvert ár senest i august máned storrelsen af tilpasningsprocenten, 
satstilpasningsprocenten og satsreguleringsprocenten samt storrelsen af puljebelobet for det fplgende finansár.

Andre bestemmelser

§ 7. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning af satsreguleringsprocenten m.v., herunder regler, der 
tager hpjde for ændringer i det statistiske grundlag for beregningen af árslonsudviklingen efter § 3 og ændringer i 
arbejdstiden m.v.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 2003 og har virkning fra og med fastsættelsen af satsreguleringsprocenten m.v. for 
finansáret 2004. Samtidig ophæves lov om en satsreguleringsprocent, jf. lovbekendtgorelse nr. 840 af 1. november 1997.

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er fastsat i medfpr af den hidtil gældende lov om en satsreguleringsprocent, 
opretholdes, indtil de ophæves eller aflpses af forskrifter, der fastsættes i medfpr af denne lov.



Givet pá Christiansborg S/ot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hánd og Segl 

MARGRETHE R.

Bekendtg0relse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.

I rnedfpr af § 7 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes:

§ 1. Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten, satstilpasningsprocenten og puljebelobet, jf. lov om en 
satsreguleringsprocent, beregnes i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgorelse.

Stk. 2. Ved beregningen anvendes den procentvise ændring i árslonnen i áret to ár forud for finansáret (Ipnáret) i forhold 
til árslpnnen i áret forud for lonáret. Árslpnnen opgpres p l grundlag af bruttoárslpnnen som opgjort pá baggrund af Dansk 
Arbejdsgiverforenings árlige Ipnstatistik (StrukturStatistikken), jf. § 2, og arbejdsmarkedsbidraget, jf. § 3.

Opgore/sen a f bruttoárs/onnen

§ 2. Den samlede, gennemsnitlige bruttoárslpn for arbejdere og funktionærer under ét opgores i Ipnáret og áret fpr 
lonáret ved at sammenveje den gennemsnitlige bruttoárslon for henholdsvis arbejdere og funktionærer i det págældende ár. 
Som vægte anvendes i begge ár den relative fordeling af antallet af præsterede arbejdsdage for henholdsvis arbejdere og 
funktionærer i áret for Ipnáret. Efter sammenvejningen afrundes bruttoárslonnen i de to ár til et kronebelob med to 
decimaler.

Stk. 2. Bruttoárslonnen for henholdsvis arbejdere og funktionærer beregnes pá grundlag af den gennemsnitlige timelpn 
for voksne arbejdere og funktionærer. Lpn for lærlinge og elever indgár ikke i beregningen. Opgorelsen af timelonnen 
baseres pá det storst mulige antal identiske virksomheder, sáledes at der indgár de samme virksomheder i Ipnáret og áret 
forud for Ipnáret.

Stk. 3. Timelpnnen opgpres inklusive bruttotrækordninger samt udbetalinger fra fritvalgsordninger og særlig opsparing. 
Timelonnen opgores eksklusive genetillæg og Ipn under fravær, sáledes at timeldnnen udtrykker Idnnen per præsteret 
arbejdstime ekskl. overarbejdstillæg og pvrige genetillæg for beskæftigede uden fravær som folge af sygdom, barselsorlov 
og afholdelse af feriefridage m.v. Endvidere fratrækkes arbejdsgiveres og Ipnmodtageres bidrag til ATP samt 
arbejdsmarkedspensioner og andre pensionsordninger administreret af arbejdsgiveren.

Stk. 4. Bruttoárslpnnen for henholdsvis arbejdere og funktionærer beregnes ved at gange timelonnen for hver af de to 
personalegrupper som opgjort efter stk. 2 og 3 med den árlige standardarbejdstid for fuldtidsbeskæftigede, sáledes at 
bruttoárslonnen ikke pávirkes af forskelle i antallet af arbejdsdage i de enkelte ár. Generelle aftalebaserede eller lovfastsatte 
ændringer i arbejdstiden, herunder længere ferie eller kortere arbejdsuge, indgár i fastsættelsen af standardarbejdstiden.

Opgpre/sen afárs/pnnen

§ 3. Árslpnnen for lonáret beregnes ved fra bruttoárslonnen for lonáret at trække arbejdsmarkedsbidraget beregnet med 
den procentuelle arbejdsmarkedsbidragssats for finansáret. Árslpnnen for áret forud for lonáret beregnes ved fra 
bruttoárslpnnen for áret forud for Ipnáret at trække arbejdsmarkedsbidraget beregnet med den procentuelle 
arbejdsmarkedsbidragssats for áret fpr finansáret. De nævnte fradrag beregnes som et helt kronebelob.

Ti/pasningsprocenten

§ 4. Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem den procentvise ændring i árslonnen, jf. §§ 2 og 3, og 2,0. 
Tilpasningsprocenten opgores med én decimal.

Satsti/pasningsprocenten

§ 5. Satstilpasningsprocenten for et finansár svarer til tilpasningsprocenten, hvis ændringen i árslpnnen er 2,0 pct. eller 
lavere.

Stk. 2. Er ændringen i árslpnnen hojere end 2,0 pct., svarer satstilpasningsprocenten til den del af tilpasningsprocenten, 
der eventuelt overstiger 0,3.

Stk. 3. Er tilpasningsprocenten 0,0-0,3, er satstilpasningsprocenten 0,0.



Satsreguteringsprocenten

§ 6. Satsreguleringsprocenten for et finansár er 2,0 tillagt satstilpasningsprocenten.

Puijebeipbet

§ 7. Er ændringen i árslpnnen, jf. §§ 2 og 3, hojere end 2,0 pct., anvendes et belob til en pulje. Puljebelobet udgor en 
procentdel svarende til tilpasningsprocenten, dog hojst 0,3 procent, af de samlede offentlige udgifter i Ipnáret til 
indkomstoverfprsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Puljebelobet opgpres i millioner kroner med én decimal. 

Stk. 2 .1 beregningsgrundlaget efter stk. 1 indgár:
1) bornetilskud, kontanthjælp, særlig uddannelsesydelse, ressourceforlobsydelse, indtægtsreguleret fleksjobtilskud, 
revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, barselsdagpenge, folkepension, supplerende pensionsydelse, 
fprtidspension og delpension samt
2) arbejdsloshedsdagpenge, feriedagpenge, efterlpn inkl. skattefri præmie, fleksydelse, deltagerstptte ved 
arbejdsmarkedsuddannelserne og andre uddannelser (AMU-godtgprelse), kontante ydelser vedrprende flygtninge m.fl. 
og statens voksenuddannelsesstotte.
Stk. 3. De samlede Srlige udgifter efter stk. 2, nr. 1, opgpres pá grundlag af de opgjorte driftsudgifter ekskl. 

omkostninger i det kommunale budget- og regnskabssystem, suppleret med regnskabstal for indkomstoverfprsler der er 
overgáet til udbetaling fra Udbetaling Danmark. De samlede árlige udgifter efter stk. 2, nr. 2, opgpres pá grundlag af 
regnskabstallene i statsregnskabet.

Ikrafttræden m. v.

§ 8. Bekendtgprelsen har virkning fra og med fastsættelsen af satsreguleringsprocenten m.v. for finansáret 2015.
Stk. 2. Bekendtgprelse nr. 1045 af 21. august 2013 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. ophæves.

Finansministeriet, den 25. august 2014

Bjarne Corydon


