
 

 

 

 

 

 

 

  15. april 2019 

KONTAKT Notat udarbejdet af: 

 FOA Politik og Analyse     

   

Katrine Bonde Nielsen 

Tlf. 46 97 23 85 

 

Alexander Teilmann Larsen 

Tlf. 46 97 27 07 

   

   

 

 

Profil af FOAs medlemmer 2019 

 

 Antal medlemmer: FOA har pr. februar 2019 177.304 medlemmer. Langt størstedelen af disse er 

kvinder (86 %). 

 Alder: Gennemsnitsalderen for FOAs medlemmer er 49,8 år pr. februar 2019. Ses der kun på de 

erhvervsaktive medlemmer, er gennemsnitsalderen 46,5 år. 

 Faggruppe og arbejdssted: Pr. februar 2019 er FOAs største faggrupper social- og 

sundhedsassistenter (46.613 erhvervsaktive) og social- og sundhedshjælpere (39.277 

erhvervsaktive). De mest normale arbejdssteder for disse faggrupper er plejehjem, plejecentre 

og hjemmeplejen. Pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere er også store 

faggrupper i FOA. 

 Uddannelse: 66 procent af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år er faglærte, mens en fjerdedel 

ikke har en kompetencegivende uddannelse. 9 procent har en videregående uddannelse. 

Uddannelsesoplysningerne er fra november 2014. 

 Arbejdstid: Ses udelukkende på månedslønnede, er den gennemsnitlige arbejdstid 32 timer om 

ugen (31,5 time) i januar 2019. Generelt arbejder flest af de ansatte i FOAs stillingsgrupper på 

deltid. 62 procent af de ansatte, der er aflønnet efter en overenskomst, som FOA er part i på det 

kommunale og regionale område, er ansat på mindre end 37 timer i januar 2019. Dermed er kun 

38 procent ansat i en fuldtidsstilling. 

 Efterløn: FOAs medlemmer går på efterløn lige omkring de 62 år (62,4 år i gennemsnit i juli-

august-september 2018). 

 Ledighed: 2,3 procent af FOAs medlemmer er ledige pr. februar 2019. 

 Skat: Kun en lille andel af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år betaler topskat, nemlig 2,1 

procent. Knap halvdelen af medlemmerne betaler ejendomsværdiskat og er dermed boligejere. 

Disse tal er fra december 2014. 
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 Samlevende: Et flertal af FOAs medlemmer mellem 16 og 64 år bor sammen med deres partner 

(med partner menes der både ægtepar, registrerede par, par af samme køn og samlevende og 

samboende par). Det gælder 73 procent. Lidt under halvdelen af medlemmerne (45 %) har 

hjemmeboende børn under 25 år. Disse tal er fra december 2015. 

 Indvandrere og efterkommere: Størstedelen af FOAs medlemmer er etniske danskere. 9,8 

procent er indvandrere, 1,2 procent er efterkommere, og 89 procent af FOAs medlemmer har 

dansk oprindelse. Disse tal er fra juni 2018. 
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FOAs medlemmer er inddelt i fire sektorer: 

Social- og Sundhedssektoren (105.801 medlemmer): 

De fleste er: 

 Social- og sundhedshjælpere og arbejder på plejecentre og plejehjem, i hjemmeplejen eller på 

ældrecentre.  

 Social- og sundhedsassistenter og arbejder på plejecentre og plejehjem, i ældrecentre, i 

hjemmeplejen eller på hospitaler og sygehuse. 

 

Pædagogisk Sektor (47.186 medlemmer): 

De fleste er: 

 Pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter og arbejder i vuggestuer, børnehaver eller 

skolefritidsordninger. 

 Dagplejere. 

 

Kost- og Servicesektoren (12.466 medlemmer): 

De fleste er: 

 Husassistenter og rengøringsassistenter og arbejder på hospitaler og sygehuse, skoler, 

børnehaver, plejehjem, plejecentre, ældrecentre eller rådhuse. 

 Køkkenmedarbejdere og arbejder på plejecentre, plejehjem og ældrecentre, eller i børnehaver 

og vuggestuer. 

 

Teknik- og Servicesektoren (9.590 medlemmer): 

De fleste er: 

 Tekniske servicemedarbejdere ved skoler. 

 Rådhus-, biblioteks- eller regionsbetjente. 

 Brandmænd eller beredskabsassistenter. 
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Ovenstående bygger på følgende kilder: 

 Oplysninger hentet i FOAs medlemsregister pr. 28. februar 2019. Her er hentet oplysninger om 

antallet af medlemmer, om medlemmernes alder, køn, faggruppe og arbejdssted, samt tal om 

efterløn og ledighed. 

 Oplysninger fra nøgletal af FOAs medlemmer, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for LO i 

december 2016. Her er hentet oplysninger om medlemmernes uddannelse, om deres 

skatteforhold samt om deres samlevere og børn. 

 Oplysninger fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (krl.dk) om arbejdstiden i de 

overenskomstgrupper, som FOA har indgået overenskomst for. 

 Oplysninger fra samkøring mellem FOAs medlemsregister og Danmarks Statistiks 

befolkningsregister om indvandrere og efterkommere i FOA. Tallene stammer fra juni 2018 og 

kan findes på foa.dk under ”Medlemsundersøgelser 2018”: 

https://www.foa.dk/forbund/presse/rapporter-undersoegelser/medlemmer/2018 
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