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Tirsdag 4. december 2012 

Pæn lønstigning til lederne i Vestjylland 

 

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 i Vestjylland været lidt større.  

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

notere sig en stigning i lønnen på 2,5 procent. Dermed kan lederne i området 

notere sig et plus på 0,8 procent i forhold til stigningen for hele landet. I 

gennemsnit får lederne Vestjylland 46.270 kroner i lønningsposen hver måned, 

hvilket er 4300 kroner under tallet for ledere i hele Danmark. 

Afdelingsformanden for Lederne Midt-Vest, Aage Mørch Sørensen, er positivt 

overrasket over, at lønstigningen har været større i Vestjylland end på landsplan. 

- Vores område plejer at ligge under gennemsnittet, så det er glædeligt, at vi nu 

er kommet med op. Det har jo længe været et issue for Vetsjylland at tiltrække 

yderligere højtuddannet arbejdskraft, og de mange tiltag, der er blevet sat i søen 

for at ændre det billede, har desværre ikke givet det store resultat. Og det er 

måske i erkendelse af det, at lønnen nu er steget. Det tyder på en vis optimisme i 

udkantsdanmark, og det er positivt, fastslår Aage Mørch Sørensen. 

Lønstatistikken er baseret på oplysninger fra 21.232 medlemmer af Lederne, 

heraf 1.525 i Vestjylland. Lønstatistikken i sin helhed offentliggøres i midten af 

december. 
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