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oim@oim.dk 

Folketingets Finansudvalg 

Folketingets Finansudvalg har d. 29. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 180 

(alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 180: 

”Vil ministeren redegøre for antallet af årsværk beskæftiget med kommunikation og 

journalistik i hhv. kommuner, regioner og staten for hvert af årene i perioden 2010-

2018, og opgøre, hvad det har kostet at aflønne de beskæftigede? 

 

Vil ministeren herudover opgøre, hvor mange SOSU-assistenter man potentielt ville 

kunne have ansat for de penge, man brugte på at ansatte flere personer beskæftiget 

med kommunikation og journalistik i perioden 2010-2018?” 

Svar: 

I nedenstående tabel 1 er vist antallet af journalister i kommuner og regioner for perio-

den 2010-2017.  
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Tabel 1 

 

Antal journalister i kommuner og regioner og årligt lønforbrug i perioden 2010-2017. 

 Kommuner 

[xxxx] 

[xxxx] 

Regioner 

[xxxx] 

[xxxx] 

 

Antal jour-
nalister 
(årsværk)  

Gennemsnit-
lig måneds-
løn, løbende 
priser (kr.) 

Samlet 
årligt løn-
forbrug, 
løbende 
priser (mio. 
kr.) 

Antal jour-
nalister 
(årsværk) 

Gennemsnit-
lig måneds-
løn, løbende 
priser  

(kr.) 

Samlet 
årligt løn-
forbrug, 
løbende 
priser (mio. 
kr.) 

2010 168,6 44.528 90,1 73,8 44.321 39,3 

2011 164,4 44.631 88,0 64,5 45.859 35,5 

2012 182,6 45.576 99,9 71,8 45.897 39,5 

2013 210,9 44.523 112,7 81,1 47.774 46,5 

2014 223,8 45.410 122,0 90,5 47.475 51,5 

2015 234,7 45.603 128,4 85,9 48.512 50,0 

2016 244,6 46.743 137,2 94,2 48.893 55,3 

2017 258,6 47.416 147,1 86,2 49.361 51,1 

Ændring fra 
2010 til 2017 

90,0 - - 12,4 - - 

 

 
Anm:  Antal årsværk er opgjort pr. november måned i året. Opgørelsen er ekskl. elever, ansatte i fleksjob og ekstra-

ordinært ansatte. Lønudgifterne er opgjort inkl. pensionsbidrag, centrale og lokale tillæg, særydelser, særlig 

feriegodtgørelse.. 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).  

 

 

Opgørelsen omfatter alene personer, der er omfattet af overenskomsterne mellem 

Dansk Journalistforbund og KL henholdsvis Danske Regioner. Det er ikke muligt at 

opgøre antallet af årsværk beskæftiget med kommunikation, da det ikke er en stil-

lingsbetegnelse i statistikken fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). 

Kommunikationsmedarbejdere og journalister ansat på andre overenskomster indgår 

således ikke i opgørelsen i tabel 1.  

 

Opgørelsen er foretaget på baggrund af kommuner og regioners lønudgifter pr. no-

vember måned for alle årene. Det samlede årlige lønforbrug er opregnet på baggrund 

heraf. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger vedr. 2018. 

 

Det fremgår, at antallet af journalister i kommunerne er steget med 90,0 årsværk i 

perioden 2010-2017 til et niveau på 258,6 årsværk i 2017. I regionerne er antallet 

steget med 12,4 årsværk til et niveau på 86,2 årsværk i 2017. Lønudgifterne til journa-

lister i kommuner og regioner i 2017 er henholdsvis 147,1 mio. kr. og 51,1 mio. kr.  

 

I perioden 2010-2017 er antallet af journalister samlet set steget med i alt 102,4 års-

værk i kommuner og regioner. Ifølge KRL’s løndatastatistik er den månedlige gen-

nemsnitsløn i november 2017 på 33.512 kr. for en SOSU-assistent. Det kan på den 

baggrund beregningsteknisk opgøres, at stigningen i antallet af journalister svarer til 

ca. 146 SOSU-assistenter.  

 

Tabel 2 angiver antallet af årsværk beskæftiget med kommunikation og journalistik i 

staten i 2010-2017. Det bemærkes således, at afgrænsningen af stillingskategorier
1
 i 

tabel 2 afviger fra afgrænsningen i tabel 1. Ud af de 821,3 årsværk, der var beskæfti-

get med journalistik og kommunikation i staten i 2017, var 400,7 årsværk ansat på 

                                                      
1
 Afgrænsningen i tabel 2 indeholder stillingsbetegnelser, som indeholder ordene journalist, redaktør, pres-

se, information, kommunikation og rådgiver (dog ikke socialrådgiver, uddannelsesrådgiver og lign.).  



 

 3 

journalistoverenskomsten. De samlede lønudgifter til beskæftigede indenfor kommuni-

kation og journalistik i staten udgjorde ca. 473,5 mio. kr. i 2017. Antallet af beskæfti-

gede indenfor kommunikation og journalistik i staten er steget med 164,2 årsværk fra 

2010 til 2017, hvilket i 2017 beregningsteknisk kan opgøres som svarende til den årli-

ge lønsum for ca. 235 SOSU-assistenter.  

 

 

Det bemærkes, at ovenstående beregninger alene er et udtryk for isolerede regneek-

sempler, der viser, hvad den angivne stigning i lønsumsudgifterne svarer til i antal 

SOSU-assistentlønninger. Der er således ikke tale om en konkret vurdering af, hvor 

mange SOSU-assistenter der ville blive ansat, hvis der blev frigjort midler som bereg-

net ovenfor. Det bemærkes endvidere, at det i praksis er op til de enkelte statslige, 

kommunale og regionale institutioner at fastsætte antallet af ansatte i forskellige stil-

lingskategorier inden for de givne økonomiske rammer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille 

 

 

Tabel 2 

 

Antal kommunikationsmedarbejdere og journalister og årligt lønforbrug i staten 2010-2017. 

 Antal årsværk 
Gns. månedsløn (kr., løbende 

priser) 
Årlig lønudgift i alt (mio. kr., 

løbende priser) 

2010                657,1      44.881  353,9 

2011                697,6      44.898  375,8 

2012                721,3      46.603  403,4 

2013                747,1      46.740  419,0 

2014                805,3      46.461  449,0 

2015                792,7      46.834  445,5 

2016                787,7      47.601  449,9 

2017                821,3      48.058  473,6 

Ændring fra 2010 
til 2017 

               164,2  - - 

  
 
Anm.: Antal årsværk og månedsløn er opgjort 2. kvartal i hvert år. Lønudgifterne er opgjort inkl. pensionsbidrag, 

faste tillæg og variable ydelser.  

Kilde: Finansministeriets Forhandlingsdatabase. 


