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Aftagende lønstigninger i det offentlige 

Lønningerne stiger i langsommere tempo i den offentlige sektor. Lønindekset for 
statsansatte viste således i 4. kvartal 2005 en årsstigning på 1,8 pct. mod 3,0 pct. i 3. 
kvartal 2005. For ansatte i kommuner og amter var årsstigningen i 4. kvartal 1,5 pct. 
mod 2,2 pct. i 3. kvartal 2005. Siden 3. kvartal 2004 er det kommunale indeks offent-
liggjort eksklusive ansatte i Københavns Kommune. 

Årsstigning på 1,8 pct. 
for statsansatte og 1,5 pct. 

for kommunalt ansatte 

 
Årlig ændring i timelønnen for ansatte i staten, kommunerne og den private sektor 
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Årsstigningen i lønnen for de offentligt ansatte er i 4. kvartal faldet under årsstignin-
gen i forbrugerprisindekset, hvilket indikerer et fald i reallønnen. 

Fald i reallønnen 

 
For de statsansatte er lønnen steget mest for ansatte inden for forretningsservice (3,4 
pct.) og mindst inden for offentlig administration (1,3 pct.). 

Lønnen steg mest inden 
for forretningsservice 

 
Lønindeks og årsstigningstakt for statsansatte fordelt på branche Tabel 1. 

 
2005 2005 3. kvt. 2004 

-3. kvt. 2005 
4. kvt. 2004

-4. kvt. 2005
 3. kvt. 4. kvt.  

   indeks 1. kvt. 1996 = 100     pct.  

I alt 144,6 145,0 3,0 1,8

Transport 149,6 149,3 2,6 3,0
Forretningsservice 150,2 150,7 4,5 3,4
Offentlig administration 144,3 144,9 3,1 1,3
Undervisning 142,3 141,9 2,9 2,0
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Tekstboks
KTO Bilag 1



For de kommunalt ansatte er lønnen steget mest for ansatte i sociale institutioner (2,0 
pct.) og mindst inden for undervisning samt foreninger, kultur og renovation (0,9 
pct.). 

Størst lønstigning for 
sociale institutioner 

 
Lønindeks og årsstigningstakt for kommunalt ansatte fordelt på branche  Tabel 2. 

 
2005 2005 3. kvt. 2004 

-3. kvt. 2005 
4. kvt. 2004

-4. kvt. 2005
 3. kvt. 4. kvt.  

   indeks 1.kvt. 1996 = 100     pct.  

I alt 141,5 141,0 2,2 1,5

Offentlig administration 146,5 146,2 2,3 1,3
Undervisning 141,4 139,5 1,2 0,9
Sundhedsvæsen 146,0 145,9 1,7 1,4
Sociale institutioner 139,2 138,8 3,0 2,0
Foreninger, kultur og renovation 138,5 141,4 1,4 0,9
 
Anm. Siden 3. kvartal 2004 er lønindeks og årsstigningstakt opgjort ekskl. Københavns kommune. 

 

Mere information  Se mere detaljerede oplysninger om lønindekset for den offentlige sektor i Løn 
2006:1 (Statistiske Efterretninger) og på www.statistikbanken.dk/17. 
 

Kilder og metoder  Lønindekset beregnes på basis af en gennemsnitstimeløn. Timelønsbegrebet er in-
klusive lønmodtagers og arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, gene- og 
overtidstillæg og eksklusive feriepenge, ferietillæg og andre uregelmæssige betalin-
ger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomstfornyelse. 
 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/84002. 
 

Næste offentliggørelse  Lønindeks for den offentlige sektor 1. kvt. 2006 udkommer 16. maj 2006. 
 

Henvendelse  Thorkild Wedebye, tlf. 39 17 38 51, thw@dst.dk 
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