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Vedr.:  Overenskomststatistik for kommuner og regioner 2011 
 

. / . FLD offentliggjorde den 7. juni 2012 ”Overenskomststatistik for kommuner og regioner 
2011”. FLD’s nyhedsbrev i forbindelse med offentliggørelsen er vedlagt som bilag 1 til 
orientering.  

 
Det er anden gang, FLD også offentliggør en af årspublikationerne som en webudgave. 
Den første gang var i forbindelse med offentliggørelsen af ”Overenskomststatistik i præ-
steret tid 2010”. KTO’s medlemsorganisationer blev orienteret om dette i brev af den 16. 
april 2012. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der ikke er overensstem-
melse mellem den population, som anvendes som grundlag for overenskomststatistikken 
og overenskomststatistikken i præsteret tid.  
 
Såvel nyhedsbrev, publikation og webududgave af ”Overenskomststatistik for kommuner 
og regioner 2011” kan findes på FLD’s hjemmeside www.fldnet.dk. 
 
Nedenfor beskrives mere detaljeret nogle udvalgte hovedtal fra ”Overenskomststatistik 
for kommuner og regioner 2011” samt nogle af de yderligere muligheder for detaljerede 
oplysninger, som kan findes i den webbaserede udgave af publikationen. 
 
Udvalgte hovedtal  
Antallet af fuldtidsbeskæftigede på KL-området er faldet fra 449.462 i 2010 til 434.6131, 
dvs. et fald på 3,3 %.  
 
På det regionale område er antallet af fuldtidsbeskæftigede også faldet, men knap så me-
get fra 119.002 i 2010 til 116.773 i 2011, hvilket giver et fald på 1,9 %. 
 
Fordelingen på ansættelsesform fremgår af tabellen på næste side. I tabellen er tilføjet 
ansættelsesformernes relative andel samt udviklingen i procent. 
 
Det fremgår bl.a. at antallet af tjenestemænd er faldet med ca. 11 % på KL-området fra 
2010 til 2011, og udgør nu ca. 6 % af de ansatte i den kommunale sektor. På det regionale 
område er antallet faldet med lidt under 9 %, og udgør lidt under 4 pct. af de ansatte i den 
regionale sektor.  

                                              
1 Bl.a. jfr. p. 11-12 i publikationen ”Overenskomststatistik for kommuner og regioner 2011. 
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Muligheder i den webbaserede udgave 
Den webbaserede udgave findes på FLD’s hjemmeside enten via top-bjælke emnet ”Sta-
tistik og tal” og herefter ”Overenskomststatistikken” eller via linket i FLD’s nyhedsbrev 
om publikationen.  
 
I den webbaserede udgave af statistikken er det muligt at generere en række mere detalje-
rede tabeller, fx i forhold til ansættelsesform og kommune- og regionsfordelte tal. I we-
budgaven er der endnu kun data for 2011. Til gengæld er der tale om en årsstatistik, som 
vil være et mere stabilt grundlag for en del analyser end at anvende LOPAKS, som med 
månedsudgangspunktet indebærer risiko for bl.a. sæsonpåvirkning.  
 
I vedlagte bilag 2 fremgår en række screen-dumps, som illustrerer nogle af de nye mulig-
heder. Der kan vælges mellem rapporttyperne: Lønniveau, Antal ansatte, Kommunestati-
stik og Særydelser. Herudover kan man afgrænse typen yderligere gennem valg af for-
skellige rapporttyper, løndele og yderligere afgrænsning. Mulighederne ændrer sig efter 
valg af rapporttype og yderligere specificering. 
 
En af de mulige tabeltyper er fx Antal ansatte, som kan deltaljeres yderligere efter ar-
bejdsgiverforhold, kommune/region, stillingskategori og ansættelsesform. I bilag 3 er 
angivet et eksempel på fordelingen af de kommunalt ansatte Kontor- og It-personale, for-
delt på kommuner og ansættelsesform.  
 
Det fremgår fx, at der i København var ca. 3.800 fuldtidsbeskæftigede i gruppen af kon-
tor og it-personale. Heraf var ca. 2.700 overenskomstansatte, over 800 var tjenestemænd, 
lidt over 100 var ansatte i flexjob og over 100 var ekstraordinært ansatte. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse      Vibeke Pedersen 
 

Antal fuldtidsbeskæftigede i 2010 og 2011, fordelt på grupperinger af ansættelsesform, relative andel 
samt udvikling i procent 

 
  KL Danske Regioner 

Relative andele 
KL 

Relative andele 
DR 

Udvikling 
KL 

Udvikling 
DR 

  Antal Antal Procent Procent Procent Procent 
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011     

Tjenestemænd 
       

29.084  
       

25.857  
         

4.800  
         

4.381  6,5% 5,9% 3,9% 3,6% -11,1% -8,7% 

Reglementsansatte 
         

1.067  
            

821  
               

7  
               

7  0,2% 0,2% 0,0% 0,0% -23,1% 0,0% 

Overenskomstansatte 
      

419.311  
      

407.935  
      

114.195  
      

112.385  93,3% 93,9% 92,3% 92,6% -2,7% -1,6% 
   - heraf uden pensi-
on 

       
48.483  

       
43.637  

         
2.755  

         
2.615  10,8% 10,0% 2,2% 2,2% -10,0% -5,1% 

Fuldtidsbeskæftigede 
i alt 

      
449.462  

      
434.613  

      
123.767  

      
121.399  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -3,3% -1,9% 


	Vedr.:  Overenskomststatistik for kommuner og regioner 2011

