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Torsdag 28. november 2013 

Beskeden lønstigning til lederne i Vestjylland 

 

Udbyttet ved lønforhandlinger befinder sig i den beskedne ende af skalaen for 

langt de fleste ledere i dansk erhvervsliv. Ifølge en ny lønstatistik fra Lederne 

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

en beskeden vækst, når det gælder størrelsen på den månedlige gage. Mens 

gennemsnittet på landsplan er en lønstigning på 1,7 procent, har udbyttet for 

lederne i Vestjylland været en anelse mindre. 

I perioden fra september 2012 til september 2013 har de privatansatte ledere i 

Vestjylland kunnet notere sig en stigning i lønnen på 1,6 procent. I samme 

periode er forbrugerpriserne steget med 0,5 procent, hvilket betyder, at de lokale 

ledere har oplevet en reallønsstigning på 1,1 procent. 

I gennemsnit får lederne i Vestjylland 46.595 kroner i lønningsposen hver 

måned. Det er knap 5000 kroner under beløbet for private ledere i hele 

Danmark, som er på 51.541 kroner. 

Afdelingsformanden for Lederne Midt-Nord Bjarne Kragh Jensen er positivt 

overrasket over lønstigningen set i lyset af den krise, som store dele af 

erhvervslivet stadig befinder sig i.  

- Lønstigningen på 1,6 procent er positiv taget i betragtning af situationen på 

jobmarkedet. Gennemsnitslønnen i Vestjylland ligger dog stadig et godt stykke 

under landsgennemsnittet, så jeg mener at 1,6 procent er en velfortjent og stadig 

forholdsvis beskeden stigning, siger Bjarne Kragh Jensen.  

Lønstatistikken, der er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, 

er baseret på oplysninger fra 21.848 medlemmer af Lederne, heraf 1.497 i 

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