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Linket til denne udgivelse er www.dst.dk/nytudg/12437 
 

Statsansatte stiger mest i løn 

De statsansatte opnåede i tredje kvartal den største lønstigning blandt de offentlige 
ansatte. Lønstigningen for de statsansatte var på 5,5 pct., mens ansatte i kommuner 
og regioner opnåede en lønstigning på 4,7 pct. i forhold til samme kvartal året før.  
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På grund af en revideret lønindberetning for staten er årsstigningen fra andet kvartal 
2007 til andet kvartal 2008 korrigeret ned for den samlede statslige sektor med 0,2 
procentpoint og branchen transport med 1,5 procentpoint i forhold til de tidligere 
offentliggjorte stigninger (Nyt fra Danmarks Statistik nr. 349). 

Korrektion for 
2. kvt. 2008 

 
Ansatte inden for transport fik med en stigning på 6,5 pct., den højeste lønstigning 
blandt de ansatte i staten sammenlignet med tredje kvartal 2007, mens statsansatte 
inden for forskning og udvikling fik den mindste lønstigning (3,4 pct.). 

Størst stigning inden for 
transport og mindst i 

forskning og udvikling 
  
Lønindeks og årlig stigningstakt for statsansatte fordelt på branche Tabel 1. 

 
2008 2008  2. kvt. 2007

- 2. kvt. 2008
3. kvt. 2007

- 3. kvt. 2008
 2. kvt. 3. kvt.  

   1. kvt. 2005 = 100      pct.  

I alt 114,0 114,6  5,4 5,5

Transport 115,5 116,8  5,9 6,5
Forskning og udvikling 115,8 115,0  5,5 3,4
Statslig administration, forsvar og politi 114,0 114,6  5,1 5,4
Undervisning 113,4 114,1  6,0 5,9
Kultur og fritid 115,5 116,1  5,9 5,8
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I kommuner og regioner opnåede ansatte inden for kultur og fritid den højeste løn-
stigning (7,6 pct.) sammenlignet med tredje kvartal 2007, mens ansatte inden for 
vandforsyning og renovation opnåede den mindste lønstigning (4,3 pct.).  

Størst stigning inden 
 for kultur og fritid  

 
Lønindeks og årlig stigningstakt for kommunal og regional ansatte fordelt på branche Tabel 2. 

 
2008 2008  2. kvt. 2007

- 2. kvt. 2008
3. kvt. 2007

- 3. kvt. 2008
 2. kvt. 3. kvt.  

   1. kvt. 2005 = 100      pct.  

I alt 110,9 113,8  3,0 4,7

Vandforsyning og renovation 111,5 111,6  4,1 4,3
Rengøring og anden operationel service 111,9 114,3  4,3 5,8
Kommunal/regional administration 112,3 114,3  4,5 4,7
Undervisning 112,1 115,3  4,2 5,2
Sundhedsvæsen 111,8 115,1  3,9 4,9
Sociale institutioner 110,7 113,3  1,8 4,4
Kultur og fritid 111,5 115,2  4,1 7,6

 
Med offentliggørelsen af lønindekset for tredje kvartal 2008 implementeres den nye 
branchenomenklatur (Dansk Branchekode 2007), hvilket bl.a. betyder, at det offent-
lige lønindeks fremover vil blive offentliggjort på flere delindeks end tidligere. Samti-
dig vil lønindeksene skifte basisperiode. Fremover vil såvel det offentlige som det 
private lønindeks have basis i første kvartal 2005.  

Ny branchenomenklatur 
og basisperiode 
 for lønindekset 

 
 

Mere information 
 Se mere detaljerede oplysninger om lønindekset for den offentlige sektor i Statistik-

banken på www.dst.dk/stattabel/735 og i abonnementsserien Løn 2008:9 (Statisti-
ske Efterretninger). 

Her er det også muligt at finde lønindekset tilbageregnet til indeksperiodens start 
(første kvartal 2005) efter den nye branchenomenklatur.  
 

Kilder og metoder  Lønindekset beregnes på basis af en gennemsnitstimefortjeneste. Fortjenesten inde-
holder løn, pensionsbidrag samt gene- og overtidstillæg. Feriepenge og andre ure-
gelmæssige betalinger såsom efterreguleringer i forbindelse med overenskomst-
fornyelse er ikke medregnet. 
 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/84002 . 
 

Næste offentliggørelse  Lønindeks for den offentlige sektor 4. kvt. 2008 udkommer 19. februar 2009.  
Lønindeks for den private sektor 3. kvt. 2008 udkommer 27. november 2008. 
 

Henvendelse  Michael Eliasen, tlf. 39 17 34 22, mel@dst.dk 
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