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Anciennitet- Socialrådgivere i kommunerene 
 
Gennemsnitsløn april 2018 - socialrådgivere ansat på løntrin for basisstillinger  

 

I nedenstående tabel kan man se hvad socialrådgivere, med forskellig anciennitet, i gennemsnit tjener i nettoløn, får i pensionsbidrag og tjener i 

bruttoløn. 

 

Tabellen viser også hvor mange årsværk, der er i hver gruppe. Årsværk er ikke helt det samme som antal personer, men et beregnet tal af 

fuldtidsbeskæftigede. Dvs. at to deltidsansattes arbejde fx kan tælle som 1 årsværk.  

 

Anciennitet Årsværk Nettoløn Pensionsbidrag Bruttoløn 

0-4 år 6.587  kr.               30.014   kr.      4.596   kr.   35.297  

5-9 år 2.213  kr.               31.812   kr.      4.866   kr.   37.488  

10-14 år 1.406  kr.               32.939   kr.      4.866   kr.   38.835  

15-19 år 685  kr.               33.410   kr.      5.121   kr.   39.421  

20-24 år 151  kr.               33.609   kr.      5.133   kr.   39.664  

25-29 år 80  kr.               34.064   kr.      5.266   kr.   40.195  

Mere end 29 år 78  kr.               34.499   kr.      5.232   kr.   40.521  
Tabellen er lavet af DS’s medlemsafdeling på baggrund af tal trukket fra KRL.dk  

Elever, fleksjobbere og ekstraordinært ansatte indgår ikke i statistikken. 
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Gennemsnitsløn april 2018 - socialrådgivere ansat på løntrin for ledere 
 

I nedenstående tabel kan man se hvad socialrådgivere ansat som ledere, med forskellig anciennitet, i gennemsnit tjener i nettoløn, får i 

pensionsbidrag og tjener i bruttoløn. 

 

Tabellen viser også hvor mange årsværk, der er i hver gruppe. Årsværk er ikke helt det samme som antal personer, men et beregnet tal af 

fuldtidsbeskæftigede. Dvs. at to deltidsansattes arbejde fx kan tælle som 1 årsværk.  

 

 

Anciennitet Årsværk Nettoløn Pensionsbidrag Bruttoløn 

0-4 år 322  kr.               42.259   kr.      7.761   kr.   50.911  

5-9 år 179  kr.               42.634   kr.      7.882   kr.   51.386  

10-14 år 132  kr.               43.001   kr.      7.987   kr.   51.872  

15-20 år 68  kr.               44.600   kr.      8.207   kr.   53.574  
Tabellen er lavet af DS’s medlemsafdeling på baggrund af tal trukket fra KRL.dk  
Elever, fleksjobbere og ekstraordinært ansatte indgår ikke i statistikken. 
 

 


