Notat vedrørende løn
Lønstigning

Det er tilsyneladende korrekt, at statens medarbejdere generelt har fulgt
lønudviklingen for privatansatte på arbejdsmarkedet gennem de sidste ti år 1 ,
men der er kæmpe forskelle mellem de enkelte medarbejdergrupper i staten.
Eksempelvis er lønnen steget væsentligt mere blandt departementschefer,
fængselsinspektører og kontorchefer end for eksempel togførere,
fængselsfunktionærer og rengøringsassistenter.
Hvor departementschefer i 2007 tjener 22 procent mere end i 1997, en
fængselsinspektør 20 procent og en kontorchef 12 procent mere, så er
reallønsfremgangen kun 8 procent for togførere, 6 procent for
fængselsfunktionærer og 1 procent for rengøringsassistenter.
Tabel 1. Lønstigning 1997-2007, 10 medarbejdergrupper i staten

Chefer

Menige

Løn i 1997

Løn i 2007

Nominel
stigning

Reallønsstigning

Departementschefer

84.028

125.521

49%

22%

Fængselsinspektører

42.183

61.792

46%

20%

Politimestre

40.677

59.493

46%

20%

Vicedirektører

45.682

66.274

45%

19%

Kontorchefer

37.557

51.465

37%

12%

Togførere

19.784

26.046

32%

8%

Fængselsfunktionærer

17.885

23.139

29%

6%

Politibetjente

22.977

29.359

28%

5%

Rengøringsassistenter

15.387

19.035

24%

1%

Kontorassistenter

16.104

19.771

23%

0%

Note: Gennemsnitsløn inkl. faste tillæg, ekskl. pension og variable tillæg. Løn for
departementschefer: skalatrin 55. Løn for fængselsinspektører, politimestre og vicedirektører:
skalatrin 51. Løn for kontorchefer: skalatrin 50. Løn for togførere: skalatrin 31 i 1997 (sluttrin)
og skalatrin 35 i 2007 (sluttrin). Løn for fængselsfunktionærer: skalatrin 26 i 1997 (sluttrin) og
skalatrin 29 i 2007 (sluttrin). Løn for politibetjente: skalatrin 37 i 1997 (sluttrin) og skalatrin 40
i 2007 (sluttrin). Løn for rengøringsassistenter: skalatrin 16 i 1997 (sluttrin) og 17 i 2007
(sluttrin). Løn for kontorassistenter: skalatrin 15.
Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase, 1997 og 2. kvartal 2007 og
Forbrugerprisindekset (Danmarks Statistik).

Tallene i tabel 1 bygger på Finansministeriets forhandlingsdatabase, som
indeholder oplysninger om løn for statens ansatte. Det er den samme
database finansminister Thor Pedersen anvendte i september, hvor han
argumenterede for, at statens ansatte har en udmærket løn.
1

Kilde: Danmarks Statistik.

For at sikre, at løntallene for forskellige medarbejdergrupper kan
sammenlignes, er der taget højde for tre potentielle fejlkilder.
For det første er pension udeladt. Pensionsbidrag for tjenestemænd blev
nemlig først medtaget i Finansministeriets forhandlingsdatabase i år 2000.
For at sammenligne tal før og efter 2000 indgår pensionsbidrag derfor ikke.
For det andet er variable ydelser udeladt. I forhandlingsdatabasen skelnes
der mellem faste og variable ydelser, hvor variable ydelser indeholder
betalinger for over- og merarbejde. Personalestyrelsen anbefaler, at
lønsammenligninger bør baserer sig på fast løn. Derfor er variable ydelser
udeladt. Mens faste ydelser, herunder faste tillæg er medtaget.
For det tredje er der i tabel 1 taget hensyn til, at ændringer i
medarbejdersammensætningen kan påvirke gennemsnitslønnen.
Gennemsnitslønnen vil for eksempel falde for en personalegruppe, hvis
antallet af medarbejdere med lav anciennitet stiger. Omvendt vil
gennemsnitslønnen stige, hvis antallet af erfarne medarbejdere stiger.
For at tage højde for denne problemstilling bygger tallene udelukkende på
lønnen for ansatte på sluttrin. Ændringer i gennemsnitslønnen for en gruppe
på samme løntrin påvirkes ikke af, om der er færre eller flere i gruppen.
Med hensyn til fængselsinspektører, kontorchefer, vicedirektører og
politimestre er der ikke samme problemstilling. De har nemlig kun ét
lønskalatrin, så ændringer i medarbejdersammensætning påvirker ikke deres
gennemsnitsløn. For departementschefer gælder det, at de har tre løntrin.
Denne statistik bygger på lønnen på trin 55 – det højeste løntrin i
tjenestemændenes lønsystem. Departementscheferne i Statsministeriet,
Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet er på dette
løntrin.

Lønniveau

Hvis man kigger på lønnen her og nu (altså ikke udviklingen) er der ingen
problemer med at tage pensionen med i tallene.
En fængselsfunktionær tjener i dag i dag i gennemsnit 25.293 kr. om
måneden inkl. pension. Til sammenligning tjener for eksempel en kontorchef
59.276 kr. og en departementschef 145.563 kr. inkl. pension.

Tabel 2. Lønniveau i 2007, 10 medarbejdergrupper i staten
Gennemsnitsløn pr. måned

2007

Departementschefer

Kr. 145.563

Vicedirektører

Kr. 67.874

Politimestre

Kr. 67.108

Fængselsinspektører

Kr. 62.899

Kontorchefer

Kr. 59.276

Politibetjente

Kr. 31.174

Fængselsfunktionærer

Kr. 25.293

Togførere

Kr. 23.455

Kontorassistenter

Kr. 21.133

Rengøringsassistenter

Kr. 20.625

Note: Gennemsnitsløn inkl. faste tillæg og pension, ekskl. variable tillæg. Kilde:
Finansministeriets forhandlingsdatabase, tal for 2. kvartal 2007.

