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Datamateriale 
 

Hovedparten af det benyttede datamateriale stammer fra KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

KRL, der er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet, har til formål at producere og formidle sta-

tistikker om løn- og personaleforhold på det kommunale og regionale område. Endvidere udvikler og vedligeholder KRL et 

system af beregningsprogrammer til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. 

Basisår for denne rapport er 2007 som følge af det databrud, der sker som følge af kommunalreformen. Man bør som 

hovedregel sammenligne de samme måneder i hvert år. Data i denne rapport baserer sig med mindre andet er anført på 

november måned. Hvor der kun er anført aktuelle tal, stammer disse fra november 2016. 

Der blev i 2013 udarbejdet en tilsvarende rapport om det kommunale arbejdsmarked i tal. Der vil derfor i de enkelte 

afsnit være et særligt fokus på udviklingen siden da. 
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1. Det kommunale arbejdsmarked – et overblik 

Der er ca. 490.000 personer ansat i kommunerne, omregnet til årsværk svarer dette til knap 400.000. 

Lønsummen er 170 mia. kr. og udgør knapt 70 pct. af de kommunale serviceudgifter. 

 

En kommunal medarbejder er typisk: 

- En kvinde – godt tre ud af fire medarbejdere er kvinder  

- Arbejder med ældrepleje eller som lærer eller pædagog 

- Arbejder 30 timer om ugen – kun 56 pct. af de månedslønnede arbejder på fuld tid 

- Er ca. 45 år  

- Er borger i arbejdskommunen – 67 pct. bor i den kommune, hvori de er ansat  

- Det kommunale arbejdsmarked er kraftigt kønsopdelt. Kvinder arbejder typisk inden for om-

sorg, med enten ældrepleje eller pædagogisk arbejde  

Udviklingstendenser: 

- Antallet af kommunale medarbejdere toppede i 2009 med 537.000 personer. Siden da er antallet 

af kommunale medarbejdere faldet med godt 43.000 til 494.000 (november 2016). Faldet svarer 

til en reduktion på 8,1 pct. 

- Faldet er sket inden for stort set samtlige medarbejdergrupper – dog ikke akademikere, social-

rådgivere og sygepersonale. 

- Ansatte på særlige arbejdsmarkedspolitiske ordninger (inkl. ansatte i fleksjob, seniorjob, løntil-

skud, virksomhedspraktik og nytteindsats) øges fra knapt 26.000 i 2007 til godt 46.000 i 2014, 

hvorefter antallet falder til godt 40.000 i 2016. 

- Antallet af elever er næsten fordoblet fra godt 11.000 i november 2007 til 22.000 i 2011, hvoref-

ter det igen falder og ligger på knap 16.000 i 2016. Det svarer til en stigning på godt 45 pct. men 

siden et fald på godt 27 pct. 

- De kommunale medarbejdere har haft en reallønsfremgang på samlet 11 pct. på de sidste knapt 

ni år. 

- Sygefraværet i kommunerne er faldet med 13 pct. siden 2007, men med en mindre stigning i de 

seneste år. Det kommunale sygefravær ligger fortsat over det private. 

- Siden sidste overblik over Det Kommunale Arbejdsmarked i tal, der var baseret på tal fra no-

vember 2007-2013, er der sket følgende skift i hovedtendenserne 2013-2016:  

o et fald i antallet af ekstraordinært ansatte, elever og timelønnede 

o en mindre stigning i det kommunale sygefravær,  

Regionale variationer: 

For en række af temaerne er eventuelle variationer mellem kommuner i hver af de fem regioner også 

vist. Gennemsnittene for kommunerne under et i hver af de fem regioner, kan dog dække over mærk-

bare forskelle mellem de enkelte kommuner i regionen. 
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2. Den kommunale sektors andel af det samlede arbejdsmarked 

Knap hver femte lønmodtager i Danmark er ansat i den kommunale sektor. Godt halvdelen af de offentligt ansatte arbej-

der i en kommune. 2/3 af de kommunalt ansatte er også borgere i kommunen. 

 

Figur 2.1: Lønmodtagere fordelt efter sektor, 2016 

  

 

Kilde: DST.dk - Danmarks Statistisk, Statistik Banken (LBESK32) 

Note: Off. Virksomheder dækker over virksomheder, der hovedsageligt ejes af det offentlige eller af andre offentlige selskaber. Sektoren offentlige 

virksomheder er, fx: DSB, DONG og SAS. Sociale Kasser og Fonde er lagt ind under staten og Private non-profit organisationer er 
lagt under den private sektor som helhed. 

Der er pr 3. kvartal 2016 i alt knap 2,2 mio. årsværk på det danske arbejdsmarked, svarende til knapt 2,7 

mio. lønmodtagere. Dette svarer til en samlet stigning på ca. 70.000 målt i årsværk siden 2013 (ca. 3,3 

pct.) og 105.000 målt i antal lønmodtagere (4,1 pct.). 

Stigningen skyldes vækst i den private sektor, hvor der er ca. 80.000 flere årsværk (115.000 lønmodta-

gere) end i 2013, svarende til en stigning på ca. 6 pct. Derimod faldt antal beskæftigede i den offentlige 

sektor sammenlagt med 1,1 pct.   

I 2016 stod den offentlige sektor for 32,5 pct. af det samlede antal årsværk på arbejdsmarkedet, mens 

den private sektor stod for 65,1 pct. I 2013 var andelen 33,9 pct., hhv. 63,4 pct. 

Af det samlede arbejdsmarked udgjorde den kommunale sektor i 2016 19,0 pct. – i 2013 var andelen 

20,1 pct. Som figur 2.2 illustrerer er det inden for den offentlige sektor kommunerne, der havde det 

største fald i antal beskæftigede. 
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Figur 2.2: Sektorandele 2013 og 2016 

 

 

Kilde: DST.dk – Danmarks Statistisk, Statistik Banken (LBESK32) 

Note: Off. Virksomheder dækker over virksomheder, der hovedsageligt ejes af det offentlige eller af andre offentlige selskaber. Sektoren offentlige 

virksomheder er, fx: DSB, DONG og SAS. Sociale Kasser og Fonde er lagt under staten mens Private Non-profit organisationer er lagt under 

den private sektor som helhed. 
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I gennemsnit er to ud af tre af medarbejderne i en kommunes også borgere i kommunen. På landsplan 

er det således 67 pct. af en kommunes ansatte, der har bopæl i den kommune, hvori de er ansat. Dette 

dækker selvfølgelig over store forskelle kommunerne imellem, jf. figur 2.3. 

Figur 2.3: Sammenfald mellem ansættelses- og bosættelseskommune 

 

Kilde: DST.dk – Danmarks Statistisk, egen bearbejdning.  

Note: Opgjort i antal personer 

 

Kommuner, der er arealmæssigt store eller er en ø, har således den højeste andel af ansatte, der også har 

bopæl i kommunen. Kommunerne i hovedstadsområdet, der er arealmæssigt små og har god kollektiv 

trafikbetjening, har de laveste andele af de ansatte, der også har bopæl i kommunen. 
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3. Fortsat fald i antal kommunalt ansatte – men stigende kvalifikati-

onsniveau 
Antallet af ansatte i kommunerne er siden 2009 faldet med næsten 10 pct. Samtidig er der en klar tendens til et stigende 

uddannelsesniveau blandt de kommunale medarbejdere. 

Pr. november 2016 var der ansat 493.718 personer i de danske kommuner. Omregnet til årsværk svarer 

det til 399.277.  

Som figur 3.1 illustrerer, har antallet af medarbejdere i kommunerne været faldende siden 2009. Fra no-

vember 2009 er det samlede antal årsværk således faldet med knap 42.000, svarende til et fald på ca. 9,5 

pct. 

Figur 3.1: Udvikling i kommunalt ansatte 2007 til 2016. 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i fuldtidsbeskæftigede fra november 2007 til november 2016 

 

Den samlede kommunale lønsum udgør 170 mia. kr. I årene 2007-2009 var der en kraftig stigning i løn-

summen, idet lønsummen steg fra 142,4 mia. kr. til knapt 167,1 mia. kr., svarende til 17 pct. Dette skyl-

des, at der i denne periode både var tale om et stigende antal ansatte og relativt høje lønstigninger, jf. 

afsnit 11. I perioden 2009-2011 var der derimod lave lønstigninger og et faldende antal ansatte, hvilket 

førte til et fald i lønsummen. Faldet i antallet af ansatte er fortsat samtidig med, at lønstigningerne har 

været moderate siden 2012. Det har betydet en moderat stigning i lønsummen for den kommunale sek-

tor som helhed. 
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Figur 3.2: Udvikling i lønsum 

  

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor  Note: Målt i bruttoløn i mia. kr. opgjort som bruttolønsummen i 
november måned ganget med 12 + en korrektion for ”øvrige”, der ikke indgår i KRL´s månedsstatistikker. 

 

3.0.1 Udvikling i de største overenskomstgrupper 2009-16 og 2013-16 

Ses der på udviklingen for de enkelte medarbejdergrupper er der en klar tendens til, at faldet er størst 

for de ikke-uddannede/ kort-uddannede medarbejdergrupper, mens der for medarbejdergrupper med 

et højere uddannelsesniveau ses et mindre fald eller for nogle grupper endog en stigning. For medarbej-

dergrupper som akademikere og sundhedsfagligt uddannede på professionsbachelorniveau er der endda 

tale om en markant stigning.  

Tabel 3.1: Udvikling i de ti største grupper af kommunalt ansatte

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor  Note: Målt i fuldtidsbeskæftigede fra november 2009 til november 2016 

120 mia kr.

130 mia kr.
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150 mia kr.

160 mia kr.

170 mia kr.

Nov 2007 Nov 2008 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Nov 2012 Nov 2013 Nov 2014 Nov 2015 Nov 2016

Fald ti største grupper 

Pct. Årsværk Pct. Årsværk

Samlet fald ti største grupper 5,5 19.000 1,3 4.200

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 20,2 5.600 10,0 2.500

Teknisk Service 12,7 1.300 12,2 1.300

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 12,4 7.900 2,4 1.300

Social- og sundhedspersonale 12,2 10.000 5,2 4.000

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 9,0 4.200 4,5 2.000

Administration og it mv. 7,9 3.100 2,3 900

Stigning ti største grupper

Pct. Årsværk Pct. Årsværk

Socialrådg./socialformidlere 35,2 3.300 17,6 1.900

Akademikere 25,4 3.900 11,5 2.000

Syge- og sundhedspersonale - basis 24,9 5.000 12,2 2.800

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 5,8 450 5,2 400

Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 3,3 700 2,9 600

2009-2016 2013-2016

2013-20162009-2016
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Tendensen til et stigende uddannelsesniveau ses også inden for de enkelte overenskomstgrupper, fx 

sosu-gruppen. Her er antallet af sosu-assistenter stigende, mens antallet af sosu-hjælpere og især ikke-

uddannede falder. 

Figur 3.3: Udvikling for SOSU, for uddannelsesniveau 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor  Note: Målt i antal fuldtidsbeskæftigede fra november 2007 til november 2016 

 

En gruppe, hvor man ser en markant vækst, er socialrådgivere. Som figur 3.3 illustrerer, har der siden 

2007 været en konstant stigning i antallet. Omvendt har socialformidlerne ligget forholdsvist stabilt på 

900-1.000 perioden 2007-2016.  

 Figur 3.4: Udvikling i antal Socialrådgivere og Socialformidlere  

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor   Note: Målt i antal fuldtidsbeskæftigede fra november 2007 til november 2016  

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Nov 2007 Nov 2008 Nov 2009 Nov 2010 Nov 2011 Nov 2012 Nov 2013 Nov 2014 Nov 2015 Nov 2016

Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. m.fl
 Social- og sundhedspersonale i alt
Social- og sundhedspersonale elever

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Nov
2007

Nov
2008

Nov
2009

Nov
2010

Nov
2011

Nov
2012

Nov
2013

Nov
2014

Nov
2015

Nov
2016

Socialrådgivere Socialformidlere



 11 

3.1 Udviklingen i kommunalt ansatte på regionalt plan 

Som tabel 3.2 viser har kommunerne på tværs af regionerne oplevet et fald i personaleantallet siden 

2009, men i forskelligt omfang. Region Sjælland1 har oplevet det største fald, mens faldet i Region Ho-

vedstaden er begrænset.  

Tabel 3.2: Indekstal for ansatte på regioner (indeks=2007)  

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i fuldtidsansatte pr. november 2016 

Det samlede folketal i Danmark er steget med 4 pct. i samme periode med en del regional variation. Så-

ledes er folketallet steget med 1 pct. i regionerne Nordjylland, Syddanmark og Sjælland og 5 pct. i Re-

gion Midtjylland og 9 pct. i Region Hovedstaden. 

  

                                                           
1 Kategorien ”øvrige” dækker over udgiftsposter, der ikke begrænser sig til en enkelt kommune, men som går på tværs af 
flere kommuner, fx beredskaber 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nov 2016

Hele landet: 100% 101% 104% 102% 100% 98% 97% 96% 95% 94% 399.277

Region Nordjylland 100% 90% 101% 101% 100% 98% 97% 96% 94% 93% 42.941

Region Midtjylland 100% 102% 105% 104% 101% 98% 99% 97% 96% 95% 88.738

Region Syddanmark 100% 103% 105% 104% 100% 98% 97% 96% 95% 94% 84.785

Region Hovedstaden 100% 102% 105% 103% 101% 101% 101% 100% 99% 99% 118.749

Region Sjælland 100% 102% 103% 102% 98% 96% 95% 93% 91% 90% 55.795

Øvrige 100% 104% 104% 77% 76% 72% 70% 74% 69% 71% 8.270
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4. Fald i beskæftigelsesgraden 

Andelen af medarbejdere på deltid er steget – og de arbejder lidt færre timer 

Andelen af medarbejdere, der arbejder på heltid ligger på knapt 56 pct. Der er en tendens til et stigende 

antal deltidsansatte i den kommunale sektor. I 2013 udgjorde de deltidsansatte godt 41 pct. (svarende til 

180.600 personer), mens der var 44 pct. i 2016 (svarende til 193.500 personer)2. 

Figur 4.1: Kommunalt ansatte fordelt på beskæftigelsesgrad, 2016

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal månedslønnede pr. november 2016 

Denne tendens forstærkes endda af, at de deltidsansatte arbejder lidt færre timer. Der ses et fald i grup-

pen af månedslønnede, der arbejder mellem 32-36 timer om ugen på godt 0,5 pct., mens der for grup-

perne 28-31 timer og 20-27 timer er tale om en stigning på 1,5 pct., hhv. et fald på 5,5 pct. Den største 

forskel ses i gruppen af månedslønnede ansat mellem 0-19 timer, hvor andelen i 2016 udgjorde 6,8 pct. 

mod 3,7 pct. i 2013 af det samlede antal månedslønnede. Målt i personer er antallet gået fra 16.000 til 

29.500, hvilket svarer til en stigning på 84,1 pct. 

Dette hænger formodentlig sammen med to forhold: For det første at den nye fleksjobordning trådte i 

kraft i 2013. En væsentlig forskel på den gamle fleksjobordning og den nye er, at ansatte i fleksjob kun 

medregnes med den aftalte arbejdstid mens de i den gamle ordning uanset reel beskæftigelsesgrad blev 

aflønnet og dermed indgik i statistikken som fuldtidsbeskæftigede. For det andet har antallet af timeløn-

nede været dalende siden 2013. Dette skyldes tilpasningerne af overenskomsterne fra 1. august 2014, 

hvorefter personer ansat med under 8 timer pr. uge overgik til månedsløn. 

                                                           
2 Kun månedslønnede 
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Når man ser på den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad, er der ligeledes hér sket et mindre fald. Man er 

gået fra en beskæftigelsesgrad på 30,5 til 30,1 (-1,2 pct.).  

For de timelønnede3 er der sket et fald på 8.200 (-12,2 pct.) således, at de timelønnede er faldet til at ud-

gøre 11,9 pct. mod 13,3 pct. i 2013, hvilket forventeligt har sammenhæng med ovennævnte ændring i 

definitionen af timelønnede. 

 

Figur 4.2: Fordeling af personer på forskellige beskæftigelsesgradsintervaller, 2016

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal personer pr. november 2016 

 

I forhold til ansatte i fleksjob er den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad gået fra godt 33 timer om ugen i 

gennemsnit i 2013 til 25,4 timer om ugen i gennemsnit i 2016, svarende til et fald på godt 23 pct. Faldet 

skyldes især en stigning i andelen af fleksjobbere, der arbejder i intervallet 0-19 timer om ugen. Det tal 

er steget fra 1.900 i 2013 til 6.700 i 2016 (253 pct.). Som nævnt skyldes dette den nye fleksjobordning 

fra 2013.  

                                                           
3 Timelønnede er enten ansatte med en gennemsnitlig ugentligt arbejdstid under 8 timer om ugen eller med en beskæftigelse 
af under en måneds varighed (fx tilkaldevikarer) 
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4.1 Beskæftigelsesgraden på regionalt plan 

Som det ses, er Region Nordjylland den region i Danmark med den største andel på fuldtid (52,4 pct.). 

Til sammenligning, er den tilstødende region – Region Midtjylland – den region med den laveste andel 

af fuldtidsansatte, 46 pct.  

 

Tabel 4.1: Kommunalt ansatte fordelt på beskæftigelsesgrad efter regioner, 2016

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
Note: Målt i antal personer pr. November 2016 

 

  

Heltid

32-36 

timer

 28-31 

timer

20-27 

timer

0-19 

timer Timeløn

Antal 

personer

Hele landet: 48,9% 15,7% 13,6% 3,9% 6,0% 11,9% 493.718

Region Nordjylland 52,4% 14,3% 14,7% 3,3% 5,6% 9,7% 51.884

Region Midtjylland 46,0% 15,2% 15,2% 4,1% 6,2% 13,2% 112.207

Region Syddanmark 46,9% 16,3% 16,0% 4,3% 6,1% 10,4% 104.756

Region Hovedstaden 50,7% 16,0% 10,9% 4,0% 6,2% 12,3% 145.708

Region Sjælland 49,5% 17,3% 12,5% 3,5% 5,4% 11,8% 68.311

Øvrige 52,4% 8,4% 10,6% 3,4% 4,9% 20,2% 10.852
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5. Kønsfordeling på det kommunale arbejdsmarked 

Godt ¾ af de kommunale medarbejdere er kvinder – på pleje- og omsorgsområdet er over 90 pct. af medarbejderne kvin-

der. 

I 2016 var 75,7 pct. af alle de kommunale medarbejdere kvinder. Fordelingen på køn har været nogen-

lunde stabil i perioden. Til sammenligning er andelen af kvinder 79 pct. i regionerne, 48 pct. i staten og 

37 pct. i den private sektor. 

 

Figur 5.1: Kvinder & mænd, heltid/deltid/timeløn, 2016 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal personer pr. November 2016 

Den skæve kønsopdeling for det kommunale arbejdsmarked som helhed forstærkes ved en endnu hø-

jere grad af kønsopdeling, når man ser på de enkelte medarbejdergrupper, jf. afsnit 6.  Således har visse 

faggrupper en meget høj andel af kvinder. Det gælder fx sosu-området og syge- og sundhedspersonale, 

hvor 92 pct., hhv. 94,5 pct. af de ansatte er kvinder. Blandt de større grupper som lærere, omsorgs- og 

pædagogmedhjælpere samt akademikere er ca. 2/3 kvinder.  

Dog er kønsfordelingen på enkelte områder blevet mere lige. Et af de områder, hvor der er en udvik-

ling mod en højere andel af kvinder er leder / chef området, hvor andelen af kvinder er 45 pct. i 2016 

mod 33 pct. i 2007. Også på de stærkt kvindedominerede områder som sosu- og syge-og sundheds-

medarbejdere er der sket en – meget beskeden - udvikling. Således var andelen af kvinder 94,2 pct. på 

sosu-området og 96,4 pct. blandt Syge- og sundhedspersonalet i 2007. 
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(75,7  pct.)

Heltid Deltid Timelønnede

62,5%

21,7%

15,7%

Mænd - 120.078 personer
(24,3  pct.)

Heltid Deltid Timelønnede
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Af de 373.640 kvinder på det kommunale arbejdsmarked var under halvdelen ansat på fuld tid. Til sam-

menligning var 62,5 pct. af mændene ansat på heltid.  

 

Figur 5.2: Kvinder og mænds beskæftigelsesgrad 2013 / 2016 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal personer pr. November 2013 & November 2016 

 

Som det ses af figur 5.2, er deltidsandelen både for mænd og kvinder stigende.   

Forskellen i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for mænd og kvinder er noget mindre, end man 

kunne forvente ud fra den relativt store forskel i deltidsfrekvensen mellem de to køn. Den gennemsnit-

lige ugentlige arbejdstid for alle månedslønnede var således 33,6 timer for mænd og 32,9 for kvinder.  

Dette er udtryk for, at mænd enten er på fuldtid eller har relativt lave timetal, når de er deltidsansatte. 

Deltidsansatte kvinder arbejdede således i 2016 i gennemsnit 28,7 timer, mens de deltidsansatte mænd i 

gennemsnit arbejdede 23,6 timer. 
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6. De ti største overenskomstgrupper 

Social- og sundhedsmedarbejdere, lærere og pædagoger er de 3 største personalegrupper. Hver femte kommunale medarbej-

der er social- og sundhedsmedarbejder.  

De ti største overenskomstgrupper udgør 79,2 pct. af samtlige ansatte i kommunerne. De 3 største 

medarbejdergrupper – social- og sundhedspersonale, lærere og pædagoger på dagtilbudsområdet udgør 

over 40 pct. af medarbejderne i kommunerne. 

 

Figur 6.1: De ti største overenskomstgrupper, 2007 og 2016 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

 Note: Andel af kommunalt ansatte målt i personer pr. november  

 

Som tidligere nævnt - og som det fremgår af tabel 6.1 - er det markant, at nogle store medarbejdergrup-

per er præget af en stor overvægt af kvinder, mest markant inden for ældre- og sundhedsområdet. Det 

er dog også værd at bemærke, at inden for det pædagogiske område og folkeskolen er kønsfordelingen 

holdt rimeligt konstant, endda med en tendens til et (meget) lille fald i kvindeandelen. 
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Tabel 6.1: Kønsopdelt beskæftigelsesgrad, ti største overenskomstgrupper 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor  

Note: Målt i antal personer pr. november 

 

6.1 Udvikling for de ti største overenskomstgrupper, regionalt plan 

I 2016 har de mordjyske kommuner den højeste andel af SOSU-personale, mens hovedstadens kom-

muner har den laveste andel af SOSU-personale. 

Der er en relativt højere koncentration af akademikere i hovedstadsområdet. Her ligger den 1,3 pro-

centpoint over landsgennemsnittet. Det er endvidere hovedstadens kommuner, der har den største an-

del af pædagogisk personale i daginstitutioner. 

 

Tabel 6.2: Ti største overenskomstgrupper i kommunerne fordelt efter region, 2016 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor    Note: Målt i antal personer pr. November 2016 

Ovenstående er et udtryk for aldersfordelingen blandt borgerne i de respektive regioner. Således skal 

den høje relative koncentration af pædagogisk personale i Hovedstadsområdet ses som en naturlig følge 

af udviklingen i børnetallet. Omvendt gælder det for Region Nordjylland, hvor den relativt høje kon-

centration af SOSU-personale skal ses som en følge af den relativt høje andel af ældre borgere. 

 

  

Kvindeandel 2007 Kvindeandel 2013 Kvindeandel 2016 Kvinders heltidsandel Samlet andel heltid Årsværk Ansatte

Syge- og sundhedspersonale 96% 95% 95% 38% 40% 25.500 29.300

Social- og sundhedspersonale 94% 92% 92% 24% 25% 72.100 95.700

Socialrådg./socialformidlere 85% 87% 88% 88% 89% 12.500 13.000

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 83% 81% 81% 42% 46% 42.400 50.000

Administration og it mv. 82% 80% 79% 76% 79% 36.600 42.700

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 80% 76% 76% 30% 30% 22.200 34.700

Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 77% 76% 75% 56% 62% 21.000 24.000

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 67% 68% 68% 82% 84% 55.500 66.700

Akademikere 58% 63% 65% 83% 87% 19.200 20.100

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 70% 63% 62% 26% 32% 8.300 15.000

Kønsopdelt beskæftigelsesgrad ti største OK-grupper 2016

Administration og 

IT Akademikere Hjem.vejl.

Lærere 

m.fl.

Omsorgs- 

og 

pæd.med

hj.

Pæd. 

pers., 

dagins

Pædagog

medhj. Socialrådg. SOSU Sygepers. Øvrige

Hele landet: 8,6% 4,1% 4,9% 13,5% 3,0% 10,1% 7,0% 2,6% 19,4% 5,9% 20,8%

Region Nordjylland 8,5% 3,4% 5,6% 13,6% 3,2% 9,4% 4,8% 2,8% 21,1% 6,2% 21,4%

Region Midtjylland 8,2% 3,6% 5,0% 14,0% 2,9% 10,8% 7,6% 2,9% 18,3% 6,5% 20,2%

Region Syddanmark 8,4% 3,3% 5,4% 13,3% 3,3% 9,1% 5,7% 3,2% 20,7% 6,2% 21,5%

Region Hovedstaden 9,0% 5,4% 4,1% 13,8% 2,6% 11,5% 8,7% 2,2% 18,0% 5,5% 19,0%

Region Sjælland 9,1% 3,4% 5,1% 14,5% 3,9% 9,7% 7,2% 2,4% 20,4% 5,4% 18,9%

Øvrige 9,4% 5,2% 2,4% 1,3% 1,2% 0,9% 0,5% 0,1% 22,1% 3,9% 52,9%
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7. Aldersfordeling på det kommunale arbejdsmarked 

Det kommunale arbejdsmarked har en ældre aldersprofil end det private. Som det øvrige arbejdsmarked oplever også det 

kommunale arbejdsmarked en stigende afgangsalder. 

Det kommunale arbejdsmarked har en højere andel af ældre medarbejdere end den private sektor – og 

omvendt tilsvarende en lavere andel yngre medarbejdere. 

Andelen af ansatte under 30 år på det kommunale arbejdsmarked er således 17,8 pct., mens dette tal for 

den private sektor ligger på 30,2 pct. Omvendt har kommunerne en væsentlig højere andel af ansatte 

over 50 år nemlig 37,7 pct., mens det tilsvarende tal for den private sektor er 27,7 pct.  

 

Figur 7.1: Aldersfordeling for de private og kommunalt ansatte 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor + DST, statistikbanken (RAS305) 

Note: Målt i antal personer pr. november 2016. Data for den private sektor er fra 2015. 

Hvis man inddeler aldersgrupper på det kommunale område efter størrelse, ser man, at grupperne 40-

59 år de største. Disse aldersgrupper udgør alene 52 pct. af de kommunalt ansatte. Til sammenligning 

udgør disse grupper 42,4 pct. i den private sektor. 

Andelen af kommunalt ansatte i aldersgrupperne 40-59 år lå i 2013 på 53,4 pct. – hvilket er 1,4 procent-

point højere end i 2016. Og aldersgruppen over 60 år er steget fra 9,1 pct. i 2013 til 11,0 pct. i 2016.  

Samlet set er gennemsnitsalderen for de kommunalt ansatte steget siden 2013. Omend denne stigning 

er ret beskeden. Således lå gennemsnitsalderen for en kommunalt ansat i 2013 på 44,7 år mod de 45,0 

år i 2016. I 2007 var gennemsnitsalderen for en kommunalt ansat 43,9 år. 
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Figur 7.2: Aldersfordeling kommunalt ansatte 2013 og 2016

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal personer for november 2016 

Gennemsnitsalderen for fratræden for de 55-69 årige på det kommunale arbejdsmarked er steget med 

knapt et år fra 2007-2014. Det gælder for både mænd og kvinder. Mænds fratrædelsesalder er i gennem-

snit et halvt år senere end kvinders, jf. figur 7.3 nedenfor.  

Der er væsentlig forskel i medarbejdergruppernes fratrædelsesalder, fx er den 59,8 år for de 55-69 årige 

omsorgs- og pædagogmedhjælpere, mens den er 62,1 år for akademikere. 

 

Figur 7.3: Fratrædelsesalder 55-69 årige i den kommunale sektor 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
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Som det fremgår af tabel 7.1 ligger gennemsnitsalderen relativt ensartet i første halvdel af fyrrerne for 

en stor del af de kommunale medarbejdergrupper. Dog med enkelte afvigelser. Gennemsnitsalderen for 

gruppen af administrativt-/IT-personale ligger således lidt højere end gennemsnittet. Formentlig som 

udtryk for, at der er sket forholdsvis mindre nyrekruttering til denne gruppe, mens omvendt grupper, 

hvor der har været relativt større nyrekruttering, fx akademikere og socialrådgivere, ligger lavere.  

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har den laveste gennemsnitsalder og i øvrigt en relativ 

stor forskel på gennemsnitsalderen for mænd og kvinder. Dette er formentlig udtryk for, at der i denne 

gruppe er en relativ stor andel unge medarbejdere, der kun er i faget i en kortere periode – og de med-

arbejdere, der forbliver i faget har en overvægt af kvinder.  

 

Tabel 7.1: Gennemsnitsalderen for de største medarbejdergrupper: 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal personer for november 2016 

  

Samlet Kvinder Mænd

Pædagogmedhjælpere og assistenter 38,9 år 40,7 år 32,0 år

Omsorgspersonale 41,9 år 42,6 år 40,9 år

Socialrådgivere 42,0 år 41,7 år 45,0 år

Akademikere 42,7 år 41,7 år 44,4 år

Pædagogisk personale 43,5 år 44,0 år 41,2 år

Lærere 44,2 år 44,3 år 43,8 år

Syge- og sunhedspersonale 44,3 år 44,5 år 40,1 år

SOSU 44,8 år 45,0 år 44,2 år

Hjemmevejledere 45,7 år 45,7 år 45,7 år

Administration og IT 47,8 år 47,8 år 48,0 år

Gennemsnit 10 største OK-grupper 44,1 år 44,8 år 42,5 år

Gennemsnit alle ansatte 45,0 år 44,9 år 45,2 år

Aldersfordeling ti største overenskomstgrupper
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7.1 Aldersfordelingen på regionalt plan 

Gennemsnitsalderen for samtlige kommunalt ansatte på regionalt plan er: 

- Region Hovedstaden: 44,1 år.  

- Region Midtjylland: 44,8 år. 

- Region Syddanmark: 45,4 år. 

- Region Sjælland: 45,6 år. 

- Region Nordjylland: 45,6 år. 

- Landsgennemsnit: 45 år. 

Hovedindtrykket er, at der faktisk er relativt stor ensartethed i gennemsnitsalderen på tværs af regioner. 

Dog har kommunerne i hovedstadsområdet er den laveste gennemsnitsalder for medarbejderne. Om-

vendt har regionerne Nordjylland og Sjælland de ældste medarbejdere. 

 

Figur 7.4: Aldersfordeling kommuner pr. region 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal personer for november 2016 
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8. Etnicitet – på vej mod balance ift. andel af arbejdsstyrken 
Kommunerne har haft en pæn stigning i andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Andelen er i dag nogenlunde 

på niveau med deres andel af arbejdsstyrken, der var 6,2 pct. på landsplan i 2015. 

5,5 pct. af de kommunale medarbejdere var i 2015 indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig 

baggrund. Det er en ganske pæn stigning fra 4 procent i 2008.  

Kommunerne er den del af den offentlige sektor, der har den største andel ansatte med ikke-vestlig 

baggrund. Regionerne har 5,3 procent og staten er nede på 3,5 procent. Den private sektor ligger med 

5,7 procent en anelse højere end den kommunale. 

Figur 8.1: Andel fuldtidslønmodtagere med ikke-vestlig oprindelse i alderen 18-64 år, 
pct. 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

De kommunalt ansatte af 1. generation med ikke-vestlig baggrund arbejder særligt indenfor rengøring 

og sosu-området. Men der ses en tendens til, at efterkommerne i højere grad varetager job som lærere 

og pædagoger, dvs. job der kræver yderligere uddannelse. 

Mens det samlede antal kommunalt ansatte faldt med knap 40.000 fra 2009 til 2015, blev der alligevel 

3.028 flere medarbejdere, der er indvandrer og efterkommer af indvandrere fra ikke-vestlige lande. An-

tallet er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt de kommunalt ansatte er dermed ikke redu-

ceret på baggrund af finanskrisen, sådan som det ellers er tilfældet på de øvrige dele af arbejdsmarkedet. 
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8.1: Udviklingen på regionalt plan 

Der er markant forskel imellem, hvor stor en andel af de ansatte, der er indvandrere/efterkommere i 

kommunerne i de forskellige regioner. En forskel der dog også genfindes i arbejdsstyrken generelt.  

Der er for alle regioner tale om en stigning i andelen af ansatte med baggrund som indvandrere og ef-

terkommere af ikke-vestlig herkomst siden 2013. 

 

Tabel 8.1: De kommunalt ansattes og arbejdsstyrkens etnicitet efter region 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Danmarks Statistik 
Note: Tallet til venstre angiver andelen i kommunerne i regionen, mens tallet til højre angiver andelen i arbejdsstyrken. Andelen i arbejdsstyrken 
er opgjort i 2014.  

 

  

Region 

Hovedstaden
Region Sjælland

Region 

Syddanmark

Region 

Midtjylland

Region 

Nordjylland
Hele landet

Etniske danskere 85,5% / 83,4% 93,8% / 92,5% 93,5% / 91,2% 93,8% / 91,6% 95,7% / 93,4% 91,5% / 89,1%

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) 11,2% / 10,5% 4,4% / 4,5% 3,9% / 4,6% 4,2% / 4,5% 2,7% / 3,3% 6,1% / 6,4%

Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst) 3,3% / 6,1% 1,8% / 3% 2,6% / 4,3% 2% / 3,9% 1,6% / 3,4% 2,4% / 4,5%
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9. Ansættelsesformer – stærkt fald i antal tjenestemænd  

Antallet af tjenestemænd er kraftigt faldende. Tjenestemændene har en høj gennemsnitsalder, og der nyansættes 

stort set ikke tjenestemænd 

Langt størstedelen – 90 pct. – af de kommunale medarbejdere er overenskomstansatte. Kun godt 2,8 

pct. ansat på tjenestemandsvilkår. 

Antallet af tjenestemænd er faldet markant siden 2007, hvor der var 38.100 tjenestemænd (svarende til 9 

pct. af de kommunale medarbejdere). Antallet af tjenestemænd udgør i dag 11.200. I betragtning af tje-

nestemændenes aldersfordeling, jf. figur 9.1, må der forventes et fortsat kraftigt fald i antallet af tjene-

stemænd, idet kommunerne stort set som ikke længere ansætter folk på tjenestemandsvilkår.  

I de seneste 5 år er der således fratrådt 2.847 tjenestemænd i gennemsnit om året, mens der kun er ansat 

83 nye tjenestemænd årligt. 

Figur 9.1 illustrerer tydeligt denne udvikling med dels en kraftig reduktion i antallet af tjenestemænd, 

dels en stigende gennemsnitsalder blandt tjenestemændene. 

Figur 9.1: Udvikling i aldersfordeling og antal ansatte tjenestemænd 2007 – 2016 

 

Kilde: KRL  Note: Målt i antal fuldtidsbeskæftigede tjenestemænd pr. November 2007 til november 2016 

Hovedparten af tjenestemændene kan henføres til følgende 3 medarbejdergrupper: 

 Lærere, med knap 3.900 tjenestemænd  

 Administration & IT med knap 2.300 tjenestemænd  

 Ledere mfl. på undervisningsområdet med 1.600 tjenestemænd. 

Halvdelen af samtlige tjenestemænd findes således på undervisningsområdet. 

Nyansatte tjenestemænd ansættes fortrinsvis i chefstillinger og som skoleledere. 
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9.1 Udvikling på regionalt plan 

Som tabellen illustrerer, er faldet generelt lavere i kommunerne i Region Hovedstaden end det er tilfæl-

det for kommunerne i resten af regionerne.  

 

Tabel 9.1: Udvikling i antal af tjenestemænd (indeks 100=2007) 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Målt i antal fuldtidsbeskæftigede tjenestemænd pr. November 2007 til november 2016 

  

Nov 2007 Nov 2010 Nov 2013 Nov 2016 Nov 2007 Antal 2016

Hele landet: 100,0% 81,4% 49,3% 29,4% 38.135 11.200

Region Nordjylland 100,0% 78,1% 45,3% 25,7% 3.508 901

Region Midtjylland 100,0% 81,1% 48,6% 26,7% 8.310 2.222

Region Syddanmark 100,0% 80,3% 48,0% 27,4% 7.524 2.062

Region Hovedstaden 100,0% 82,5% 51,5% 32,1% 12.073 3.872

Region Sjælland 100,0% 80,7% 48,3% 27,9% 5.445 1.517

Øvrige 100,0% 90,2% 55,0% 49,1% 1.275 627
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10. Ansatte i arbejdsmarkedspolitiske ordninger og elever 

Kommunerne løfter en stor opgave i forhold til det inkluderende arbejdsmarked – kommunerne har således en større andel 

omfattet af arbejdsmarkedspolitiske ordninger end det øvrige arbejdsmarked. Antal elever har været relativt svingende med 

en kraftig stigning mellem 2007-2011 og herefter et fald. 

Som det fremgår af figur 10.1 tager kommunerne i højere grad end arbejdsgiverne på de øvrige dele af 

arbejdsmarkedet ansvar i forhold til det inkluderende arbejdsmarked. Andelen af medarbejdere i ar-

bejdsmarkedspolitiske ordninger i kommunerne ligger således væsentligt over andelen på det private 

arbejdsmarked og – ikke mindst – begge de øvrige offentlige arbejdsgivere. 8 pct. af medarbejderne i 

kommunerne er omfattet af en arbejdsmarkedspolitisk ordning, svarende til ca. hver 12. medarbejder. 

Figur 10.1: Ansatte i seniorjob, fleksjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik og nytte-
indsats’ andel af alle ansatte, fordelt på sektor

Kilde: KRL – 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (sept. 2016), Jobindsats (sept. 2016) og Danmarks Statistik (LBESK21 og AUK05, 3. kvartal 
2016) 

Generelt ses der – efter højdepunktet i årene efter krisegennemslaget og de arbejdsmarkedspolitiske re-

former – i de senere år en vigende tendens i andelen af medarbejdere på særlige arbejdsmarkedspoliti-

ske ordninger i kommunerne. Samtidig sker der en forskydning mellem de forskellige grupper, således 

at der er et fald i de mere ledighedsrelaterede ordninger, mens fleksjob viser en (svag) stigning.  

Figur 10.2: Udvikling i andel af ansatte i fleksjob, ekstraordinær ansættelse og seniorjob

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Jobindsats  Note: Målt i andel af samlet antal månedsansatte oktober 2016 
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10.1 Udvikling i antal elever 

Antallet af elever blev næsten fordoblet i perioden november 2007-2011 fra godt 11.000 til knap 

22.000, bl.a. som udløber af 3-partsaftalerne i 2007, men også øget søgning til uddannelserne efter kri-

segennemslaget i 2008. Siden da er antallet af elever dog faldet til knap 16.000 i november 2016.  

 

Figur 10.3: Udviklingen i fordeling af antal elever 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor   Note:  Målt i antal personer pr. november 2016 

Med den dimensioneringsaftale, der blev indgået i sommeren 2016, kan det forventes, at antallet af 

PAU-elever vil falde yderligere. Endvidere har søgningen til sosu-uddannelserne været faldende inden 

for den seneste tid. Dette kan være udtryk for et midlertidigt udsving som følge af usikkerhed i forbin-

delse med omlægningen af sosu-uddannelserne, men det er væsentligt at være opmærksom på, om det 

er en mere varig tendens, som kan føre til rekrutteringsudfordringer. 
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10.2 Udviklingen på regionalt plan 

Generelt har kommunerne i Region Hovedstaden den laveste andel blandt ansatte i arbejdsmarkedspo-

litiske ordninger, mens Region Syddanmark har den højeste andel. Især andelen i fleksjob udviser stor 

variation blandt kommunerne i de forskellige regioner. 

 

Tabel 10.1: Andelen af ansatte i hhv. fleksjob, ekstraordinær ansættelse og seniorjob for-
delt efter region 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
Note: Målt i andel af det samlede antal månedslønnede pr. november 2016 

 

Udviklingen i antallet af elever udviser en del variation. Antallet af elever er i de senere år faldet mest i 

kommunerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. 

Tabel 10.2: Udvikling i antal elever efter region (2007 = 100)

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
Note: Målt i antal personer pr. november 2016 

  

Andel 

fleksjob

Andel 

ekstra

Andel 

Seniorjob

Antal 

total

Hele landet 3,5% 0,8% 0,8% 25.557

Region Nordjylland 4,1% 0,8% 1,0% 3.056

Region Midtjylland 4,3% 0,8% 0,8% 6.695

Region Syddanmark 4,8% 0,8% 1,0% 6.954

Region Hovedstaden 1,7% 0,7% 0,7% 4.519

Region Sjælland 3,7% 1,4% 0,9% 4.064

Øvrige 2,1% 0,3% 0,1% 269

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal 2016

 Ialt 100,0% 107,0% 148,1% 178,2% 193,7% 193,1% 184,0% 166,4% 163,8% 138,2% 15.711

Region Nordjylland 100,0% 95,9% 150,9% 180,7% 206,5% 196,7% 185,9% 158,5% 167,1% 142,4% 1.480

Region Midtjylland 100,0% 97,7% 122,2% 149,6% 160,4% 165,1% 158,3% 143,4% 155,8% 133,4% 3.800

Region Syddanmark 100,0% 110,6% 153,1% 188,4% 206,0% 203,3% 204,5% 172,7% 173,3% 140,2% 3.321

Region Hovedstaden 100,0% 114,4% 159,7% 186,5% 202,5% 198,6% 180,3% 179,5% 159,9% 135,7% 4.700

Region Sjælland 100,0% 109,8% 163,0% 202,7% 216,5% 223,2% 213,7% 183,5% 180,0% 153,2% 2.333

Øvrige 100,0% 103,1% 115,7% 88,2% 93,7% 92,1% 107,9% 66,1% 49,6% 60,6% 77
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11. Lønudviklingen 

Siden 2008 har den kommunale lønudvikling – ligesom lønudviklingen på de andre dele af det offentlige arbejdsmarked 

– ligget over lønudviklingen i den private sektor. Gennem hele perioden har de kommunale medarbejdere haft en positiv 

udvikling i reallønnen.  

Som andre lønmodtagergrupper har de kommunale medarbejdere siden 2009, dvs. efter krisegennem-

slaget, haft en periode med relativt lave lønstigninger. Dette fulgte efter en periode med meget høje løn-

stigningstakter. Lønudviklingen har dog inden for alle sektorer for perioden efter 2007 ligget et stykke 

over prisudviklingen i samfundet. Dermed har der fra 2007-niveauet været en positiv reallønsudvikling. 

Prisudviklingen er også aftaget markant i de senere år. 

Det helt overordnede billede er en høj grad af parallelitet i lønudviklingen, såvel mellem de offentlige 

arbejdsmarkeder indbyrdes som i forhold til det private arbejdsmarked. Denne parallelitet i 

lønudviklingen kan i høj grad tilskrives den reguleringsordning og privatlønsværn, som er aftalt som en del af 

lønreguleringen på de 3 offentlige arbejdsmarkeder, og som (med en vis forsinkelse) tilpasser 

lønudviklingen på hver af disse til lønudviklingen i den private sektor. 

Men ved siden af denne overordnede parallelitet i lønudviklingen har de 3 offentlige arbejdsmarkedet haft 

en lønudvikling, der systematisk har ligget over den private. Lønudviklingen på de 3 offentlige 

arbejdsmarkeder har således ligget i alt 2,1 – 5,4 pct.point over den private lønudvikling over 9 

årsperioden 2008-2016. 

Figur 11.1: Løn- og prisudvikling siden 2008 (2008K1 = 100) 

 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Den samlede løn- og prisudvikling fra februar 2008 til november 2016 fra Danmarks Statistik er: 

- 23,7 pct. i kommunerne 

- 21,6 pct. i regionerne 

- 20,4 pct. i staten 

- 18,3 pct. i den private sektor  

- 12,3 pct. i forbrugerpriserne 
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12.  Lønniveauer - uddannelse betaler sig 

Gennemsnitslønnen for en kommunalt fuldtidsansat udgjorde 35.169 kr. i november 2016. For en regi-

onalt fuldtidsansat udgjorde den 40.564 kr. og for en statslig fuldtidsansat 41.589 kr.  

Som det fremgår af figur 12.1, dækker dette dog over synlige variationer i gennemsnitslønnen for de 

forskellige medarbejdergrupper.  Gennemsnitslønnen for pædagogmedhjælpere, der er gruppen med 

den laveste gennemsnitsløn, ligger således ca. 20.500 kr. (ca. 44,2 pct.) lavere end for den gruppe – aka-

demikerne - der har den højeste gennemsnitsløn. 

Der tegner sig et billede af, at uddannelse betaler sig ift. lønniveau.  

 

Figur 12.1: Lønspredning, de ti største overenskomstgrupper 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Gennemsnitlig bruttoløn dvs. løn inkl. pensionsbidrag pr. november 2016.  
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12.1 Lønniveau på regionalt plan 

Gennemsnitslønnen på tværs af alle medarbejdergrupper i Region Hovedstaden er højere end i resten 

af landet og også et stykke højere end gennemsnittet for hele landet. I Region Hovedstaden er der dog 

også flest kommuner med det højeste områdetillæg, hvilket kan forklare en del af den højere gennem-

snitsløn. 

 

Tabel 12.1: Lønniveau for de ti største overenskomstgrupper efter region 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Gennemsnitlig bruttoløn pr. måned pr. november 2016.  

 

Tabel 12.2: Indekstal for lønniveau for de ti største overenskomstgrupper (indeks= gen-
nemsnitsløn i de respektive regioner) 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

Note: Gennemsnitlig bruttoløn pr. måned pr. november 2016.  

  

I alt

Pæd.medhjæ

lp.

Omsorgspers

onale SOSU Pæd. Pers.

Sygepers

onale

Administ

ration og 

IT

Hjemme

vejledere

Socialråd

givere

Folkesko

lelæerer

Akademi

kere

Hele landet: 35.232 26.020 29.389 30.432 34.249 35.454 35.488 35.845 37.375 41.842 46.603

Region Nordjylland 34.762 26.087 29.061 30.474 33.590 34.673 34.754 35.040 36.622 41.732 45.056

Region Midtjylland 34.781 25.608 28.972 29.755 34.098 34.674 34.596 35.340 37.108 41.476 45.881

Region Syddanmark 34.704 25.446 28.778 30.090 33.893 35.108 36.690 35.188 36.479 41.541 45.669

Region Hovedstaden 36.099 26.483 30.392 31.090 34.714 36.781 35.735 37.137 38.442 42.357 47.299

Region Sjælland 35.054 26.079 29.390 30.289 34.281 35.542 35.735 36.055 38.442 41.853 46.856

Øvrige 37.155 24.391 29.084 33.187 33.476 33.514 37.386 36.757 39.265 44.597 51.359

I alt

Pæd.medhjæ

lp.

Omsorgspers

onale SOSU Pæd. Pers.

Sygepers

onale

Administ

ration og 

IT

Hjemme

vejledere

Socialråd

givere

Folkesko

lelæerer

Akademi

kere

Hele landet: 100% 74% 83% 86% 97% 101% 101% 102% 106% 119% 132%

Region Nordjylland 100% 75% 84% 88% 97% 100% 100% 101% 105% 120% 130%

Region Midtjylland 100% 74% 83% 86% 98% 100% 99% 102% 107% 119% 132%

Region Syddanmark 100% 73% 83% 87% 98% 101% 106% 101% 105% 120% 132%

Region Hovedstaden 100% 73% 84% 86% 96% 102% 99% 103% 106% 117% 131%

Region Sjælland 100% 74% 84% 86% 98% 101% 102% 103% 110% 119% 134%

Øvrige 100% 66% 78% 89% 90% 90% 101% 99% 106% 120% 138%
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13. Sygefravær 

Det kommunale sygefravær har været faldende siden 2007 – men har inden for de seneste par år igen vist en svag stig-

ning. Sygefraværet i kommunerne ligger over sygefraværet i de øvrige dele af den offentlige sektor og på det private arbejds-

marked.  

De kommunale medarbejdere havde i 2015 i gennemsnit 12,2 sygedage pr. årsværk.  

Fra 2007 til 2012 faldt sygefraværet med omkring 15 pct., men siden 2013 er det steget igen med 1,6 

pct. De kommunalt ansatte er altså blevet en smule mere syge siden 2012. Skiftet fra et faldende til et 

stigende sygefravær i de seneste år ses også i den private, statslige og regionale sektor. 

 

Figur 13.1: Udvikling i sygefravær (alle ansatte), 2007-2015 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Danmarks Statistik 

Note: Målt i dagsværk pr. fuldtidsansat. 

 

Det kommunale sygefravær ligger over niveauet på de øvrige dele af arbejdsmarkedet.  Selv hvis der ta-

ges højde for medarbejdersammensætningen (fx flere kvinder, flere kortuddannede, flere med fysisk 

krævende arbejdsfunktioner) ligger det kommunale sygefravær relativt højt.   
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13.1 Udviklingen på regionalt plan 

Nedenstående figur viser sygefraværet og udviklingen i dette i kommunerne i de forskellige regioner. 

Figur 13.2: Kommunalt fravær i dagsværk fordelt på regioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 
Note: Kommunalt sygefravær opdelt på regioner i dagsværk pr. årsværk. 

 

Det fremgår af figuren: 

- At sygefraværet stiger i alle regioner undtagen for kommunerne i Region Hovedstaden. 

- At sygefraværet ligger højest i Region Sjælland, men også at sygefraværet i Region Hoved-

staden ligger over gennemsnittet. Sygefraværet i de to regioner har over tid ligget tæt op ad 

hinanden.  

- De tre resterende regioner ligger fortsat under landsgennemsnittet.  

- De regionale forskelle er blevet væsentligt mindre i perioden. 
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Figur 13.3: Andel ansatte opgjort efter samlet årligt sygefravær 2008-2015 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor    Note: Opgjort i kalenderdage 

Ovenstående figur er en opgørelse af det samlede årlige sygefravær 2008-2015 pr. ansat og viser, at om-

kring en fjerdedel af de ansatte slet ikke har noget sygefravær.  Knapt 40 pct. har 1-7 dages samlet årligt 

sygefravær. Hver femte har 1-3 ugers samlet årligt sygefravær. 

Af figur 13.4 fremgår, at over halvdelen af sygefraværet udgøres af langtidssygefravær – her forstået 

som ansatte der har et samlet årligt sygefravær på over tre uger (ikke nødvendigvis sammenhængende). 

Fordelingen mellem langtids- og korttidssygefravær efter denne definition er rimeligt konstant i perio-

den. 

Figur 13.4: Kort, -mellem og langtidssygefravær 2008-2015 

 

Kilde: KRL – Kommunernes og Regionernes Løndatakontor       Note: Opgjort i kalenderdage  
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14. Uddannelsesniveau i kommunerne 

Kommunerne er klart den del af den offentlige sektor, der har den største andel kort- og ikke-uddannede medarbejdere.  

I staten og regionerne har mere end halvdelen af medarbejderne en videregående uddannelse. Dette er 

ikke tilfældet i kommunerne og i den private sektor, hvor de faglærte og ufaglærte fylder mest, jf. figu-

ren herunder. 

Figur 14.1: Uddannelsesniveau blandt ansatte i kommunerne, staten regioner og private 
virksomheder 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, 2014. 

Mere end hver 3. ufaglært i kommunerne er pædagogmedhjælper. Herefter kommer ikke-uddannede 

SOSU’er, som udgør ca. hver 7., mens hver 10. er rengøringsmedarbejder. Blandt de faglærte er næsten 

hver 2. SOSU (enten assistenter eller hjælpere), ca. hver 7. er pædagogisk assistent og ca. hver 7. kon-

tormedarbejder. 

Sammenlignet med de andre sektorer, så har der været en relativt stor stigning i antallet af akademikere i 

kommunerne. Det er dog sket ud fra et relativt lavt udgangspunkt. Kommunerne har således stadig den 

laveste andel af akademikere.  

Der ses samtidig geografiske forskelle i personalesammensætningen og medarbejdernes uddannelsesni-

veau i kommunerne. Kommunerne i og nord for København og omkring Aarhus har færre medarbej-

dere med en faglært uddannelse (omkring hver 4.), mens kommunerne i flere yderområder har flere 

(mere end hver 3.).  
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Figur 14.2: Andel faglærte blandt kommunalt ansatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, 2014. 

Men den lavere andel af faglærte i de store byområder hænger også sammen med, at man i disse kom-

muner har en større andel af de ansatte, der er ufaglærte, jf. kortet på næste side.  
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Figur 14.3: Andel ufaglærte blandt kommunalt ansatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, 2014. 

Der er også forskelle i, hvor stor en andel af de kommunalt ansatte, der har en videregående uddan-

nelse, jf. kortet på næste side. De fleste storby-kommuner er blandt de kommuner med flest ansatte 

med en videregående uddannelse. Dog er dette ikke tilfældet for Københavns Kommune og flere af 

Vestegnskommunerne. 

Ser man specifikt på andelen af de kommunalt ansatte, der er akademikere, er der også stor geografisk 

forskel. Københavns Kommune er suverænt den kommune, der har flest akademikere ansat. Næsten 

hver 10. ansatte (9 pct.) i kommunen er ansat på AC-overenskomsten. Det er næsten dobbelt så mange 

som på landsplan, hvor hver 20. ansatte er akademiker (4,9 pct.).  

 

Ud over København ligger de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden over landsgennemsnittet. 

Stort set alle andre kommuner ligger under landsgennemsnittet med undtagelse af Odense, Aarhus og 

et antal kommuner i og omkring Roskilde.  
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Figur 14.4: Andel kommunalt ansatte med en videregående uddannelse 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, 2014. 

 


