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Tirsdag 4. december 2012 

Begrænset lønstigning til lederne på Fyn 

 

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, har 

udbyttet for lederne på Fyn været noget mindre.  

I perioden fra september 2011 til september i år har fynske ledere kunnet notere 

sig en stigning i lønnen på 0,53 procent. Dermed kan de notere sig et minus på 

1,17 procent i forhold til stigningen for hele landet. I gennemsnit får fynske 

ledere 47.218 kroner i lønningsposen hver måned, hvilket er godt 3300 kroner 

under tallet for ledere i hele Danmark. 

Afdelingsformanden for Lederne Fyn, Karsten Kjærby, mener, at det beskedne 

resultat på Fyn er et udtryk for ansvarlighed. 

- Det er tydeligt, at lederne har vist løntilbageholdenhed og ansvarlighed for det 

danske samfund, og jeg er glad for, at lederne går foran med det gode eksempel. 

Når det er sagt, er det klart, at de ringere forhold på Fyn bunder i krisen og det 

forhold, at mange større virksomheder er lukket eller er lukningstruet i det 

fynske. Derfor er det vigtigt at vise samfundssind ved ikke at holde lønfest, siger 

Karsten Kjærby. 

Lønstatistikken er baseret på oplysninger fra 21.232 medlemmer af Lederne, 

heraf 1.325 fra Fyn. Lønstatistikken i sin helhed offentliggøres i midten af 

december. 
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