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Geografi- Socialrådgivere i Regionerne  
 
Gennemsnitsløn april 2018 - socialrådgivere ansat på løntrin for basisstillinger  

  
I nedenstående tabel kan man se hvad socialrådgivere, på forskellige løntrin, i gennemsnit tjener i nettoløn, får i pensionsbidrag og tjener 

i bruttoløn forskellige steder i Danmark. 

 

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.  

 
 

Tabellen er lavet af DS’s medlemsafdeling på baggrund af tal trukket fra KRL.dk  
Elever, fleksjobbere og ekstraordinært ansatte indgår ikke i statistikken. 

Region Løntrin Årsværk Nettoløn Pensionsbidrag Bruttoløn 

Nordjylland  Ialt 47  kr.     33.672   kr.           5.192   kr.  39.577  

  Grundløn 37. 39  kr.     33.702   kr.           5.195   kr.  39.623  

Midtjylland  Ialt 85  kr.     33.599   kr.           5.241   kr.  39.596  

  Grundløn 31. 37  kr.     32.430   kr.           5.044   kr.  38.169  

  Grundløn 37. 39  kr.     33.685   kr.           5.232   kr.  39.736  

  Grundløn 41. 9  kr.     37.158   kr.           5.812   kr.  43.695  

Syddanmark  Ialt 120  kr.     33.708   kr.           5.190   kr.  39.767  

  Grundløn 37. 52  kr.     32.611   kr.           5.016   kr.  38.525  

  Grundløn 41. 62  kr.     34.971   kr.           5.385   kr.  41.091  

Hovedstaden  Ialt 195  kr.     33.940   kr.           5.283   kr.  40.060  

  Grundløn 31. 8  kr.     31.987   kr.           4.969   kr.  38.012  

  Grundløn 37. 160  kr.     33.586   kr.           5.192   kr.  39.595  

  Grundløn 41. 19  kr.     34.501   kr.           5.230   kr.  40.636  

  Grundløn 46. 7  kr.     42.783   kr.           7.883   kr.  51.502  

Sjælland  Ialt 54  kr.     34.884   kr.           5.380   kr.  40.968  

  Grundløn 37. 41  kr.     34.040   kr.           5.174   kr.  39.908  

  Grundløn 41. 9  kr.     36.866   kr.           5.617   kr.  43.202  
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Gennemsnitsløn april 2018 - socialrådgivere ansat på løntrin for ledere 
 

Det giver ikke mening at lave en tabel over gennemsnitslønnen blandt ledere i regionerne fordelt på både løntrin og geografi. Dette 

skyldes at antallet af personer i hver gruppe bliver for småt. 

 

Hvis du er interesseret i gennemsnitslønnen for ledere ansat i regionerne kan du på https://www.socialraadgiverne.dk/raad-og-

vejledning/loen-og-pension/gennemsnitsloenninger/ finde gennemsnitslønnen for socialrådgivere ansat i regionerne fordelt på løntrin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.socialraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/loen-og-pension/gennemsnitsloenninger/
https://www.socialraadgiverne.dk/raad-og-vejledning/loen-og-pension/gennemsnitsloenninger/

