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Politikere taler ofte om, at offentlige arbejdspladser skal
»køre længere på literen«. En vigtig forudsætning for effektive arbejdspladser er, at man sætter de rigtige folk til
det rigtige arbejde.
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HK organiserer medarbejdere med afgørende funktioner i
alle hjørner af staten, kommunerne og de private virksomheder og butikker. Danmarks andetstørste fagforbund har
stort fokus på at ruste medlemmerne, så de kan være med
til at løfte og udvikle deres arbejdspladser.
Undersøgelser har vist, at mange administrative opgaver
løses af faggrupper med ikke-administrativ baggrund.
Det kan være dyrt og uhensigtsmæssigt. Derfor er der god
grund til at inddrage LEON-princippet, når man ansætter.

LEON-princippet går ud på, at opgaver løses af medarbejdere med det

LÆS MERE PÅ HK.DK/LEON

LAVEST EFFEKTIVE OMKOSTNINGSNIVEAU

KOMMUNER
KUNNE FRIGØRE
2 MILLIARDER KRONER
PÅ PERSONALE
SAMMENSÆTNING

STORE FORSKELLE MELLEM KOMMUNER
Der er meget store forskelle på, hvor mange HK-ansatte og hvor mange medarbejdere
med lange videregående uddannelser, landets 98 kommuner har. I Aalborg beskæftiger
man fx 67 AC’ere per 100 HK’ere. I Odense Kommune er der 69 akademikere for hver
100 HK’ere, mens der i København går 122 AC'ere på 100 HK'ere.
ACANSATTE I KOMMUNERNE PR. 100 HKANSATTE, MARTS 2019*

TOP 5
100 HK-ansatte

Der er meget stor forskel på, hvordan landets 98 kommuner har sammensat deres personale. Mens der i løbet af de seneste 5 år er blevet 84 færre HK-ansatte i kommunernes
administration, er tallet af AC-ansatte steget med cirka 3.700.
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Vallensbæk/Frederikshavn

MARTS 2014

Antal årsværk

85

Rebild

MARTS 2019

85

Billund

Beregninger fra HK Kommunal viser, at hvis overlæger brugte 5 procent mindre af deres
arbejdstid på administration, ville det frigøre 300 overlæge-årsværk.

88

Gribskov

I regionerne ser man også tendensen til flere administrative AC’ere på bekostning af
HK’ere og lægesekretærer. Se tallene i tabellen.

98

Rudersdal

Da en AC-ansat på det kommunale område koster i gennemsnit lige over 10.000 kroner
mere om måneden end en HK-ansat, ville kommunerne kunne frigøre 2 mia. kr. i 2019, hvis
de havde haft den samme personalefordeling mellem HK’ere og AC’ere som i 2014.

122

København

• I  marts 2014 var der 53 AC’ere per 100 HK’ere i kommunerne (ordinært ansatte +
seniorjobbere).
• I marts 2019 var tallet steget til 64 AC’ere for hver 100 HK’ere.

BUND 5

* frasorteret kommuner med under 20 årsværk

61 PROCENT FLERE
AKADEMIKERE I STATEN PÅ 10 ÅR
Staten beskæftiger cirka 77.000 akademisk uddannede. De udgør 43 procent af statens ansatte. Staten bruger hvert år cirka 46 milliarder kroner på at aflønne akademikere. Det
svarer til halvdelen af den samlede lønsum. Ifølge Finansministeriets forhandlingsdatabase er gennemsnitslønnen for en akademiker i dag samlet på 610.000 kroner om
året. Det er 212.000 kroner eller 53 procent mere end en HK’er .
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På ti år er antallet af akademikere i staten steget med 61 procent, jvf. www.ac.dk.
Gymnasielærernes overgang til staten forklarer en mindre del af stigningen.
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Alle andre personalegrupper er derimod faldet med 30 procent. Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd beregnede i 2018, at en del akademikere i staten udfører egentligt
kontoradministrativt arbejde på HK-niveau. Ifølge undersøgelsen er omkring hver 7. af de
kontoradministrative HK-job besat med en person med akademisk uddannelse. Det
svarer til cirka 4.000 personer . Oven i de tal udfører godt 4.000 universitetsstuderende
studentermedhjælpere HK-lignende arbejde på deltid.

Regioner

AC-HK-ratio (pct.point)

Kilde: beregninger fra HK KOMMUNAL. *AC i regionerne er afgrænset til DJØF , civiløkonomer, specialkonsulenter og chefkonsulenter.
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