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6. oktober 2015 

 

Udviklingen i andelen af uddannede på FOAs områder 2009-2015 

Trepartsaftalen i 2007 medførte en væsentlig forhøjelse af dimensioneringen på flere af 

uddannelserne på FOAs områder samt et mål om at øge antallet af voksne, der tog en 

uddannelse. Trepartsaftalen udløber i 2015, men FOA arbejder på en forlængelse af 

dimensioneringsaftalen.  

Andelen af personer, der arbejder på FOAs overenskomster med en relevant faglig uddannelse 

er vokset. Det viser, at uddannelsesindsatsen har båret frugt. Men der er stadig et godt stykke 

vej for at få en højere grad af uddannelsesdækning på områderne.  

Alle tal er trukket fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (krl.dk) og opgjort som 

ordinært ansatte personer.  

 

SOSU 

Antallet af ikke-uddannede ordinært ansatte personer, der arbejder på SOSU-overenskomsten 

i kommuner og regioner er faldet fra 20.820 i 2009 til 11.610 i 2015. Det svarer til et fald i 

andelen af ikke-uddannede fra 19 procent til 12 procent. Opgør man tallene som 

månedslønnede fast ansatte personer, så ligger andelen nede på 6 procent ikke-uddannede i 

2015. 

Tabel 1. SOSU-overenskomsten 2009-2015, maj, ordinært ansatte 

personer 

 

2009 2015 2009-2015 2009-2015 

SOSU-ansatte 106.965 96.608 -10.357 -10% 

Ikke-uddannede 20.820 11.610 -9.210 -44% 

Andel ikke uddannde 19% 12% 

   

Pædagogisk Assistent (PAU) 

Antallet af pædagogiske assistenter er vokset fra 3.794 i 2009 til 6.529 i 2015. Andelen af 

ikke-uddannede på det pædagogiske område er faldet fra 51 procent i 2009 til 46 procent i 

2015. 1  Andelen af PAU-ansatte blandt det pædagogiske personale er vokset fra 3 til 5 

procent, eller 6 procent, hvis man kun kigger på det faste månedslønnede personale.  

                                           
1 Hvis man kun kigger på det faste personale, som er månedslønnede og ordinært ansatte, så er andelen af personer 
uden en pædagogisk uddannelse gået fra 43 procent til 38 procent i 2015.    
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Tabel 2. Pædagogisk personale 2009-2015, maj, ordinært ansatte personer 

 

2009 2015 2009-2015 2009-2015 

I alt 140.370 123.470 -16.900 -12% 

Pædagoguddannet personale 64.946 60.148 -4.798 -7% 

PAU/PGU 3.794 6.529 2.735 72% 

Ikke-uddannet personale 

(Pædagogmedhjælpere) 71.630 56.793 -14.837 -21% 

Andel ikke uddannede 51% 46% 

  Andel PAU/PGU 3% 5% 

   

Erhvervsuddannede serviceassistenter i regionerne 

Andelen af erhvervsuddannede serviceassistenter er vokset fra at udgøre 7 procent af de 

ordinært ansatte serviceassistenter og rengøringsassistenter i regionerne til 20 procent i 2015. 

Tabel 3. Serviceassistenter og rengøringsassistenter i regionerne 2009-2015, ordinært 

ansatte personer, maj 

 

2009 2015 2009-2015 2009-2015 

I alt  8.344 7.909 -435 -5% 

Erhvervsudd.serv.ass.,Regioner 617 1.578 961 156% 

Husassistenter, Regioner 2.524 2.238 -286 -11% 

Rengøringsassistenter, Regioner 3.124 2.541 -583 -19% 

Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse 2.079 1.552 -527 -25% 

Andel Erhvervsudd. Serviceassistenter 7% 20% 

   

Teknik Service 

Antallet af ansatte ejendomsserviceteknikere i kommuner og regioner er vokset fra 163 i 2009 

til 267 i 2015. 

Tabel 4. Ejendomsserviceteknikere, 2009-2015, kommuner og regioner, personer, ordinært 

ansatte 

 

2009 2015 2009-2015 2009-2015 

Teknisk Service i alt  9.169 10.001 832 9% 

Ejendomsserviceteknikere 163 267 104 64% 

Miljøkontrollører i miljøkontrollen 18 17 -1 -6% 

Parkeringsvagter/kontrollører 165 126 -39 -24% 

Tekniske servicechefer 40 109 69 173% 

Tekniske serviceledere 2.364 1.829 -535 -23% 

Tekniske servicemedarbejdere 6.024 6.980 956 16% 

Ungarbejdere 384 669 285 74% 

Andel Ejendomsserviceteknikere 2% 3% 

   


