
Notat om lønforskelle mellem kvinder og mænd i Svendborg Kommune. 

 

Konklusion. 

I Personaleredegørelsen sammenligner vi løn til ca. 3.800 fuldtidsansatte på mere end 200 

forskellige arbejdspladser, hvor hovedparten af de ansatte er kvinder (Ca. 80 % kvinder og 

20 % mænd).  

HR-afdelingen har sammenlignet lønningerne for de største overenskomstområder i 

kommunen, svarende til ca. 90% af de ansatte. På mange af områderne er der lige løn. 

På flere af overenskomstområderne bærer det præg af kønsfordelingen i kommunen, idet 

mange af de lavest lønnede stillinger typisk er besat af kvinder og kun nogle ganske få 

mænd.  

Leder og specialiststillinger er især svære at sammenligne på grund af forskelle i tyngde og 

kompleksitet. 

HR-afdelingen har analyseret detaljeret på områderne, hvor mændene umiddelbart får mest 

i løn og resultatet viser, at hvor det er muligt at sammenligne indenfor den enkelte 

faggruppe, er der tale om lige løn.  

Analysen viser således ingen tegn på, at der ikke er lige løn i Svendborg Kommune. 

 

Lønforskelle 

I forlængelse af publiceringen af Personaleredegørelsen besluttede Med-hovedudvalget, at 

der skulle ske en nærmere analyse af lønforskellene mellem mænd og kvinder i Svendborg 

Kommune. 

I Svendborg Kommune er der ca. 3.800 fuldtidsansatte på mere end 200 forskellige 

arbejdspladser. Der er ca. 40 overenskomstområder med stillinger, som har meget 

forskellige funktioner, tyngde og kompleksitet. Størstedelen af de ansatte er kvinder (Ca. 80 

% kvinder og ca. 20 % mænd).  

HR-afdelingen har sammenlignet lønningerne i kommunen på overenskomstområder med 

mere end 50 ansatte, dette svarer til ca. 90 % af de ansatte.  

På mange overenskomstområder er der overordnet tale om lige løn mellem kønnene. 

Kvinderne får den højeste løn på overenskomstområdet for social- og sundhedspersonalet.  

Mændene får umiddelbart den højeste løn på overenskomstområderne for Ledere m.fl. på 

undervisningsområdet, Socialrådgivere, Syge- og sundhedspersonale, Administrativt 

Personale og Teknisk Service. 

Når vi analyserer nærmere på disse områder, er der flere steder, hvor der også her, er tale 

om lige løn, når de enkelte stillingstyper i overenskomsterne sammenlignes.  



Lønforskellene er også præget af kønsfordelingen, idet mange af de lavest lønnede stillinger 

på overenskomstområderne typisk er besat af kvinder og kun nogle ganske få mænd.  

I overenskomsterne for dagplejere og rengøringsassistenter, er der så få mænd, at der reelt 

ikke er et sammenligningsgrundlag. 

På nogle overenskomstområder indgår leder- og specialist stillinger, dette påvirker 

lønniveauet for disse grupper, men det er ikke nemt at sammenligne stillingerne og 

lønniveauerne. Det kan blandt andet være svært at vurdere stillingernes tyngde og 

kompleksitet, når de skal sammenlignes. 

Hovedparten af lønningerne til kommunens ansatte er fastsat i overenskomster og aftaler. 

De lokalt forhandlede løndele udgør i Svendborg Kommune 7,4% og dækker over både 

funktions- og kvalifikationsløn. 

Alle overenskomstgrupper, både mænd og kvinder, får lokale løndele i form af funktions- 

og/eller kvalifikationsløn. 

HR-afdelingens detaljerede analyse af lønforskellene mellem mænd og kvinder i kommunen, 

viser ingen tegn på, at der ikke er lige løn i Svendborg Kommune. 

 

HR-afdelingen, den 18. juli 2019.UMB 
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