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Torsdag 28. november 2013 

Beskeden lønstigning til lederne i København og omegn 

 

Udbyttet ved den seneste lønforhandling 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 København og omegn været lidt mindre.  

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

København og omegn kunnet notere sig en stigning i lønnen på 1,3 procent. I 

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

de lokale ledere har oplevet en reallønsstigning på 0,8 procent. 

I gennemsnit får lederne i København og omegn 57.364 kroner i lønningsposen 

hver måned. Det er knap 6000 kroner over tallet for private ledere i hele 

Danmark, som er på 51.541 kroner. 

Afdelingsformanden for Lederne København Nord, Karin Hammerum, mener, 

at det beskedne resultat i hovedstadsområdet er et udtryk for mådehold blandt 

lederne i København og omegn.   

- Og mådehold gavner vores konkurrence evne, siger Karin 

Hammerum. Københavnsområdet ligger et stykke over landsgennemsnittet med 

hensyn til månedsløn, og sådan vil det sikkert fortsætte. 

 

Lønstatistikken, der er udarbejdet i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, 

er baseret på oplysninger fra 21.848 medlemmer af Lederne, heraf 6.141 i 

København og omegn. Lønstatistikken i sin helhed offentliggøres i midten af 

december. 
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