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Tirsdag 4. december 2012 

Lønnedgang til lederne i Vest- og Sydsjælland og på 

Lolland, Falster og Bornholm 

 

I lyset af den krise, som store dele af dansk erhvervsliv fortsat befinder sig i, har 

hovedparten af de privatansatte ledere i Danmark det seneste år kun høstet 

beskedne lønstigninger. Der er dog store regionale forskelle, når man kigger på 

udviklingen i lønposens størrelse det seneste år, viser den nye lønstatistik fra 

Lederne. Mens gennemsnittet på landsplan er en lønstigning på 1,7 procent, er 

lederne i Vest- og Sydsjælland og på Lolland, Falster og Bornholm gået ned i 

løn. 

I perioden fra september 2011 til september i år har lederne i området kunnet 

notere sig et fald i lønnen på 0,56 procent. Dermed kan lederne i Vest- og 

Sydsjælland og på Lolland, Falster og Bornholm notere sig et minus på 2,26 

procent i forhold til stigningen for hele landet. I gennemsnit får områdets ledere 

44.714 kroner i lønningsposen hver måned, hvilket er knap 5.850 kroner under 

tallet for ledere i hele Danmark. 

Ifølge afdelingsformanden for Lederne Storstrømmen, Helle Bjerregaard 

Andresen, er især to forhold skyld i resultatet. 

- For det første tror jeg, at ledigheden i området spiller ind på lønningsniveauet. 

Mange højtlønnede lederjob i vores område er enten blevet skåret væk eller 

outsourcet til andre steder i landet, siger Helle Bjerregaard Andresen. 

Hun mener desuden, at det generelt lave uddannelsesniveau i Vest- og 

Sydsjælland og på Lolland, Falster og Bornholm afspejler sig i 

lederlønningerne. 

- Vi oplever, at de unge fra området, der tager til eksempelvis København for at 

uddanelse sig, typisk bliver der. Og det hænger jo sammen med, at der ikke er 

ret mange job at komme tilbage til. Det er tydeligt, at vi mangler store 

virksomheder, som kan tiltrække de højtuddannede til vores område, fastslår 

Helle Bjerregaard Andresen. 

Lønstatistikken er baseret på oplysninger fra 21.232 medlemmer af Lederne, 

heraf 1.236 fra Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster og Bornholm. 

Lønstatistikken i sin helhed offentliggøres i midten af december. 
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