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Bemærk, at udviklingstal i forhold til maj 2008 vil være påvirkede af, at der i
maj 2008 var en omfattende strejke i kommuner og regioner, som betød at
personaletallet for de strejkende områder var lave. De strejkeramte grupper
indgår generelt ikke i opgørelserne i denne nyhedsskrivelse. Hvilke overenskomster der er taget ud fremgår af afsnittet datagrundlag på de sidste sider.
Lønudviklingen vil fortsat fremgå som værende forholdsvis høj, men dette
skyldes at der i sammenligningsmåneden maj 2008 endnu ikke fuldt ud var
udmøntet de aftalte 4,09% i generelle lønstigninger. Det gælder fuldt ud for
de strejkende overenskomstområder, men også for øvrige områder, hvor ca.
25% i maj 2008 manglede reguleringen.
Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn i den kommunale sektor og i den regionale sektor i perioden maj 2008
til maj 2009.

Udviklingsopgørelser maj
2008-2009 er påvirket af
den omfattende strejke
på det kommunale og
regionale område i maj
2008 samt at de generelle lønstigninger pr.
april 2008 på 4,09% først
blev udmøntet fra maj
2008 til juli 2008.

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede, brutto- og nettoløn, ekskl.
strejkende overenskomster, i procent. maj 2008-2009

Kilde: Lopaks, maj 2009. Nettoløn er grundløn og tillæg. Bruttoløn er nettoløn, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse.

I regionerne stiger antallet af fuldtidsbeskæftigede i perioden med 3,2%. I
kommunerne stiger antal fuldtidsbeskæftigede i samme periode med 2,1%,
således at der samlet set sker en stigning i fuldtidsansatte på 2,1% i de kommunale og regionale sektorer.
Bruttolønnen er steget med 6,4% samlet, fordelt med 6,3% i kommunerne og
6,5% i regionerne. Nettoløn er steget med 5,9% i hele landet, 5,8% i kommunerne og 5,6% i regionerne.
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LØNUDVIKLING

I perioden maj 2008-2009 stiger bruttolønnen med 6,4%, eksklusiv de
overenskomster, der var i strejke i maj 2008 (BUPL, FOA og Sundhedskartellet).
De aftalte stigninger, som er udmøntet i perioden er:
1,47% pr. oktober 2008 (særlig regulering)
0,20% pr. april 2009 (kompensation for personalegoder)
Ca. 3% pr. april 2009 som følge af de specielle/organisationernes
forhandlinger.
I alt ca. 4,67% i aftalte stigninger.
Desuden var de 4,09% pr. april 2008 fortsat ikke fuldt ud oprettet i lønsystemerne som følge af den sene aftaleindgåelse. Det betyder at omtrent
25% af personalet på de overenskomstområder, der ikke var i strejke, fortsat manglede denne regulering i maj 2008.
Udviklingen i bruttoløn ses af tabel 1 nedenfor.
Tabel 1: Udviklingen i bruttoløn i kommuner og regioner, ekskl. strejkende
overenskomster, procent, maj 2008-2009
Alle ansatte

Lønudviklingen i kommuner og regioner er
6,4% for alle ansatte,
ekskl. de overenskomster, der var i strejke i maj
2008

Overenskomst- og
Ansatte begge år
tjenestemandsansatte i samme stilling

Hele Landet

6,4

6,7

7,4

Kommuner

6,3

6,6

7,4

Regioner

6,5

6,6

7,3

Kilde: LOPAKS maj 2009. Bruttoløn omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse
og pension herunder et beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd. Hele landet dækker
også fælleskommunale virksomheder mv.

I regionerne stiger bruttolønnen for alle ansatte 6,5% og i kommunerne er
stigningen 6,3%.
Udelades ekstraordinært ansatte, ansatte i fleksjob og elever, dvs. at der
udelukkende ses på tjenestemands- og overenskomstansatte, er stigningen i bruttolønnen 6,6% i både regioner og kommuner.
Hvis der alene ses på ”ansatte begge år i samme stilling” er bruttolønnen
i regioner øget med 7,3% og 7,4% i kommuner.
Opgørelse af udviklingen på de enkelte dele af bruttolønnen ses af tabel
2 nedenfor.
Den markante stigning i tillæg på regionernes område forklares i høj grad
af, at der ikke længere kan skelnes mellem tillæg og grundlønstillæg på
baggrund af de data som SD kan levere efter marts 2009.
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Tabel 2: Udviklingen i løndele i kommuner og regioner, procent, ekskl.
overenskomster i strejke, maj 2008-2009

Grundløn

Tillæg

Genetillæg

Pensi- Brutto- Løn ekskl.
onsløn genetillæg
bidrag

Hele Landet

5,4

9,1

13,2

8,9

6,4

6,3

Kommuner

5,8

5,7

10,8

8,7

6,3

6,2

Regioner

3,5

20,3

15,2

9,0

6,5

6,1

Kilde: LOPAKS, maj 2009. Løn i alt er grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension

PERSONALEFORBRUG

I kommuner og regioner er personaleforbruget vokset svarende til 5.652,4
fuldtidsbeskæftigede, når der alene ses på de overenskomstområder,
der ikke strejkede i maj 2008.
Personaleforbruget er vokset relativt mest i regionerne, nemlig med 3,2%.
Kommunernes personaleforbrug er øget med 2,1%.

Der er 5.652,4 flere fuldtidsbeskæftigede i den
kommunale og regionale sektor i maj 2009 set i
forhold til maj 2008

Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner, ekskl. overenskomster i strejke. Maj 2008-2009

Maj 2008

Maj 2009

Ændring i
antal

Ændring i
pct.

Hele Landet

263.712,9

269.365,3

5.652,4

2,1

Kommuner

209.142,7

213.551,8

4.409,1

2,1

Regioner

50.911,4

52.545,8

1.634,4

3,2

Kilde: LOPAKS, maj 2009, og ekskl. Hjørring Kommune

Ændringen i personaleforbruget fordelt på ansættelsesformer ses af tabel
4.
Tabel 4: Ændring i antal fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner
fordelt på ansættelsesform, ekskl. overenskomstområder i strejke. Maj
2008-2009

TjenesteOverensmænd komstansatte

Elever

Ekstraord. ansatte og
flexjob

Kommuner

-9,5%

3,8%

37,8%

6,6%

Regioner

-6,6%

4,0%

9,1%

7,4%

Kilde: LOPAKS, oktober 2008

I både kommuner og regioner er antallet af tjenestemandsansættelser
faldende i takt med at de erstattes af overenskomstansatte. Elevernes
antal er i stigning i både kommuner og regioner. Målt på årsværk er stigningen i overenskomstansatte langt den største.
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DATAGRUNDLAG

Om LOPAKS og datagrundlaget i statistikken for maj 2009 skal særligt
bemærkes følgende områder:
Stillingskoder, der ikke indgår i data til figurer og tabeller i denne nyhedsskrivelse:
Følgende overenskomster, der har været strejkeramt i maj 2008 er udeladt af tabeller og figurer i dette nyhedsbrev.
013
149
046
216
215
176
188
032
261
076
082
197
206
194
222
190
072
107
268
045

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.
Dagplejere
Ernæringsassistentelever
Ergo- og fysioterapeuter
Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever
Husassistenter
Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v.
Maritimt personale
Portører
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter
Pædagogstuderende
Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse
Social- og sundhedspersonale
Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende
Syge- og sundhedsplejersker
Sygehusportører
Tandplejere
Teknisk Service
Økonomaer, ernæringsass.- og elever

Tidligere ændringer:
Gennemførte ændringer indenfor det seneste halve år, i parentes nævnes, i hvilket nyhedsbrev, ændringen først findes beskrevet.
Ny fuldtidsberegning for personer i fleksjob (januar 2009)
Lønberegning for underordnede læger (januar 2009)
Lønberegning for honorarlønnede (januar 2009)
Frivilligt ekstraarbejde (januar 2009 KMD og marts 2009 SD)
Hjørring Kommune mangler (januar 2009)

