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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/16063 

Opbremsning i den offentlige beskæftigelse 

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service var i tredje kvartal på samme niveau 
som kvartalet før, idet antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt med 0,1 pct. svarende til 
700 fuldtidsbeskæftigede. Det er første gang siden 2007, hvor den sæsonkorrigerede 
serie startede, at beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service ikke er steget fra et 
kvartal til det næste. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. 
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Færre beskæftigede i kommunerne, flere i staten og regionerne  
I tredje kvartal faldt beskæftigelsen i kommunerne med 0,3 pct. i forhold til kvartalet 
før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til 1.500 færre fuldtids-
beskæftigede. I staten var der en stigning på 0,3 pct., hvilket svarer til 600 flere fuld-
tidsbeskæftigede. I regionerne var der en stigning på 0,2 pct. eller 200 fuldtidsbe-
skæftigede. 
 
Stigning på årsbasis   
I faktiske tal steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 0,9 pct. i tredje 
kvartal i forhold til samme kvartal sidste år, svarende til en stigning på 7.000 fuld-
tidsbeskæftigede. 
 
Inden for de tre store velfærdsområder sundhedsvæsen, social beskyttelse og under-
visning steg beskæftigelsen med hhv. 1,7 pct., 1,6 pct. og 1,1 pct. i tredje kvartal i 
forhold til samme kvartal sidste år. På alle tre områder er det en mindre stigning end 
tidligere. I forsvaret faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede med 2,5 pct. i forhold til 
samme kvartal året før. Der foreligger ikke sæsonkorrigerede tal for beskæftigelsen 
fordelt på formål.  
 
Statistikken er hovedsageligt udarbejdet på grundlag af indberetninger til offentlige 
lønsystemer kombineret med oplysninger i Danmarks Statistiks erhvervsregister og 
oplysninger i nationalregnskabet for den offentlige sektor. Statistikken går tilbage til 
2002 og opgør kvartalsvis antal fuldtidsbeskæftigede og det gennemsnitlige antal job 
i offentlig forvaltning og service, fordelt på formål (COFOG) og sektor. Såvel afgræns-
ningen af populationen, der indgår i statistikken, som fordelingen på formål er be-
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hæftet med en vis usikkerhed. Det er nærmere beskrevet i den tilknyttede kommentar 
og i varedeklarationen.  
 
Sektorfordeling. Beskæftigede omregnet til fuld tid. 2010. Sæsonkorrigeret  

 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 
   1.000    udvikling i pct. i forhold til  

kvartalet før 

Samlet 772,4 771,7 0,3 -0,1

Stat 180,7 181,3 0,6 0,3
Sociale kasser og fonde 1,4 1,5 1,2 1,0
Regioner 124,4 124,7 -0,5 0,2
Kommuner 465,8 464,3 0,4 -0,3
Uoplyst 0,0 0,0 .. ..

 
Formålsopdeling. Beskæftigede omregnet til fuld tid. 2010 Ikke sæsonkorrigeret 

 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

   1.000    udvikling i pct. i forhold til  
året før 

Samlet 777,0 765,8 1,9 0,9

Generelle offentlige tjenester 58,5 58,0 1,0 0,0
Forsvar 26,8 26,4 0,1 -2,5
Offentlig orden og sikkerhed 25,2 25,0 -0,2 0,2
Økonomiske anliggender 22,1 21,7 -7,6 -5,4
Miljøbeskyttelse 4,9 4,9 1,4 -0,5
Boliger og offentlige faciliteter 2,6 2,5 6,1 -5,1
Sundhedsvæsen 179,5 178,0 2,5 1,7
Fritid, kultur og religion 24,5 24,4 2,6 1,5
Undervisning 164,2 160,9 2,1 1,1
Social beskyttelse 268,1 263,6 2,8 1,6
Uoplyst 0,5 0,5 .. ..

 
 
Mere information  Se mere detaljeret statistik om offentlig beskæftigelse på www.dst.dk/stattabel/1383 i Stati-

stikbanken. 

Kilder og metoder  Beskæftigelsesstatistikken omfatter alle job inden for offentlig forvaltning og service. Til hvert 
job knyttes oplysninger om alle betalte timer inklusive overtid og om ansættelsesperiode, der 
tilsammen muliggør beregningen af antal fuldtidsbeskæftigede og gennemsnitligt antal job i 
kvartalet og i året. Der fordeles på sektorer og efter nationalregnskabets fordeling af det of-
fentliges udgifter efter formål. Statistikken giver mulighed for en kobling til andre af Danmarks 
Statistiks individ- og virksomhedsbaserede oplysninger – eksempelvis aldersfordeling, uddan-
nelsesniveau og geografisk fordeling af beskæftigelsen for offentlig forvaltning og service. 
Statistikken er fra og med den offentliggørelse suppleret med en sæsonkorrigeret serie af op-
gørelsen fordelt på sektorer. Den sæsonkorrigerede serie starter med første kvartal 2007. Op-
gørelsen fordelt på formål er ikke sæsonkorrigeret. 
Læs mere om kilder og metode på www.dst.dk/varedeklaration/140017. 
Læs mere om formålsfordelingen (COFOG) på www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Nomen-
klaturer/COFOG.aspx. 
Se særlig kommentar til denne Nyt fra Danmarks Statistik på www.dst.dk/nytkom/16063. 

Næste offentliggørelse  Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2010 udkommer 21. marts 2011. 

Henvendelse  Flemming von Hadeln Løve, tlf. 39 17 30 46, fll@dst.dk 
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