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Torsdag 28. november 2013 

Pæn lønstigning til lederne i Sydjylland  

 

I en ny lønopgørelse fra Lederne ses en pæn lønstigning på 2,9 procent til de 

privatansatte ledere i Sydjylland. Når det gælder størrelsen på den måndelige 

gage, ligger de sydjyske ledere dog stadig et stykke under gennemsnittet. De 

Sydjyske ledere har dermed igen i år bevæget sig en skridt tættere på 

landsgennemsnittet. 

I følge den nye lønopgørelse har de privatansatte ledere i Danmark det seneste år 

høstet en beskeden vækst på 1,7 procent. Udbyttet for lederne i Sydjylland har 

været 2,9 procent og dermed 1,2 procent point højere end landsgennemsnittet.  

Den pæne lønstigning skal dog ses i lyset af, at lønningsposerne i Sydjylland 

stadig er betydeligt mindre end gennemsnittet. I gennemsnit får lederne i 

Sydjylland 49.254 kroner hver måned. Det er er knap 2.500 kroner lavere end 

tallet for private ledere i hele Danmark, som er på 51.541 kroner. 

Afdelingsformanden for Lederne Sønderjylland Peter Martensen mener, at 

lønstigningen er et udtryk for, at økonomien igen er på rette vej og samtidig en 

positiv udvikling i gennesnitslønnen for Sydjyllands ledere. 

- Ledere i Sydjylland har historisk set haltet bagefter i forhold til den 

gennemsnitlige månedsløn i hele landet. I min optik er stigningen på 2,9 procent 

rimelig set i perspektivet af, at de sydjyske ledere stadig får ca. 2000 kroner 

mindre månedligt i forhold til resten af landet, siger Peter Martensen.   

Lønstatistikken, der er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, 

er baseret på oplysninger fra 21.848 medlemmer af Lederne, heraf 2.979 i 

Sydjylland. Lønstatistikken i sin helhed offentliggøres i midten af december. 
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