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Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 

 

Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/15129 

Mindre stigning i de sociale udgifter 

De samlede sociale udgifter steg med 5,4 pct. fra 2009 til 2010, hvilket er en mindre 
stigning end året før, hvor de sociale udgifter steg med 7,3 pct. Stigningen på 5,4 pct. 
er dog højere end de generelle løn- og prisstigninger i samfundet i 2010. De udgifts-
områder inden for det sociale område, som steg mest, var arbejdsløshed og beskæfti-
gelse med 19,8 pct. samt alderdom med 7,1 pct.  
 
Sociale udgifter 

 
 
Udgiftsstigninger på arbejdsløshed og beskæftigelse  
De samlede sociale udgifter til arbejdsløshed og beskæftigelse voksede i 2010 med 
19,8 pct. og udgjorde 43 mia. kr. Udgifter til arbejdsløshedsdagpenge voksede fra 15 
mia. kr. i 2009 til 19 mia. kr. i 2010, hvilket svarer til en stigning på 23,2 pct. Udvik-
lingen i de stigende arbejdsløsheds- og beskæftigelsesudgifter skal ses i sammenhæng 
med den kraftige stigning i ledigheden, der satte ind fra begyndelsen af 2009. 
 
Stigende udgifter til ældreområdet 
Udgiftsstigningen inden for alderdom, som er en af de helt tunge socialudgiftsposter, 
er især knyttet til generelle stigninger i folkepensionen.  
 
Stabile administrative udgifter 
Udgifter til administration af de sociale ydelser lå på 15 mia. kr. i 2010, og har der-
med ligget på et relativt stabilt niveau det seneste år. 
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Sociale udgifter fordelt efter formål 

 2006 2007 2008 2009 2010 Ændring 

  2006  
- 2010 

2009 
- 2010 

   mia. kr.     pct.   

Sociale udgifter i alt 477,6 487,6 515,9 553,8 583,6 22,2 5,4 
Sygdom 100,2 109,3 116,9 125,4 128,0 27,8 2,1 
Invaliditet og revalidering 69,2 71,2 76,3 81,4 84,5 22,0 3,8 
Alderdom 175,8 180,8 192,7 200,1 214,2 21,9 7,1 
Familier 61,0 62,1 66,2 69,6 70,6 15,8 1,5 
Arbejdsløshed og beskæftigelse 33,5 26,8 24,3 35,5 42,6 27,2 19,8 
   Heraf:        
   Arbejdsløshedsdagpenge 16,0 11,6 7,9 15,3 18,8 18,1 23,2 
Øvrige 25,1 24,4 25,6 27,0 28,7 14,2 6,3 
Administration 12,9 13,0 13,9 14,9 15,0 16,8 0,8 

 
 

Mere information  Se mere detaljerede oplysninger på www.dst.dk/stattabel/588 i Statistikbanken og i abonne-
mentsserien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger). 

Kilder og metoder  De sociale udgifter dækker et bredt område. Ud over ydelser som arbejdsløshedsdagpenge, 
sygedagpenge, kontanthjælp og pensioner indgår også bl.a. hospitalsvæsen, plejehjem, dag-
institutioner og forsorgshjem i statistikken. 

Statistikken tager udgangspunkt i begreber fastlagt af EU’s statistiske kontor, Eurostat. Tallene 
er dermed sammenlignelige med tal fra andre EU-lande samt Island, Norge og Schweiz. 

Se flere oplysninger om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklaration/949. 

Næste offentliggørelse  Sociale udgifter 2011 udkommer i uge 40 2012. 

Henvendelse  Preben Etwil, tlf. 39 17 31 01, pet@dst.dk  
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