Bilag: Personaleoplysninger
Personaleoplysninger er data trukket af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor i februar 2015. Her
skal det bemærkes, at lederne ikke indgår i tallene for øvrige personale. Rapporten indeholder fejl i opgørelsen af ledere på samtlige niveauer. Antallet af ledere på direktionsniveauet er endvidere reduceret efter februar. Personaleoplysninger om kommunens samlede antal ordinært ansatte tal afviger også en smule fra
kommunens egen opgørelse. Disse fejl er indberettet, og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil
rette fejlene for ledere. Afvigelserne ift. kommunens samlede antal ordinært ansatte kan ikke rettes. Det er
derfor aftalt, at indberetningen sker derfor via spørgeskemaets fritekstfelt, hvilket er i overensstemmelse
med aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Antallet er omregnet til fuldtidsmedarbejdere. Beskrivelsen i sagsfremstillingen baseres derfor på de korrekte tal for antal mænd og kvinder i ledelsen
og for det samlede antal ordinært ansatte.

Ledelse
Antal af kvinder og mænd ansat i ledelseskategorier i 2015 ifølge rapporten
kvinder Direktion: 1 (25%)
mænd Direktion: 3 (75%)

Fagchefer: 9 (41%)
Fagchefer: 13 (59%)

Institutionsleder: 94 (68%)
Institutionsleder: 45 (32%)

i alt 104 (63%)
i alt 61 (37%)

Korrekt antal af kvinder og mænd i 2015 i ledelseskategorier
kvinder Direktion: 2 (33%)
mænd Direktion: 4 (67%)

Fagchefer: 9 (45%)
Fagchefer: 11 (55%)

Institutionsleder: 89 (58%)
Institutionsleder: 65 (42%)

i alt 100 (55%)
i alt 80 (45%)

Institutionsleder: 150 (67%)
Institutionsleder: 75 (33%)

i alt 161 (64%)
i alt 90 (36%)

Antallet af kvinder og mænd i ledelseskategorier i 2013
kvinder Direktion: 2 (33%)
mænd Direktion: 4 (67%)

Fagchefer: 9 (45%)
Fagchefer: 11 (55%)

Ordinært ansatte
Antal ansatte kvinder og mænd i 2015 ifølge rapporten
kvinder:

2.237 (73%)

mænd:

826 (27%)

I alt:

3.063

Korrekt Antal ansatte kvinder og mænd i 2015

kvinder:

2.233 (73%)

mænd:

811 (27%)

I alt:

3.044

Antal ansatte kvinder og mænd i 2013
kvinder:

2.521 (72 %)

mænd:

962 (28 %)

I alt:

3.483

