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Lille fald i den offentlige beskæftigelse 

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt i fjerde kvartal med 0,2 pct. i 
forhold til kvartalet før, når man korrigerer for sæsonudsving og omregner til fuld tid. 
Det svarer til et fald på 1.300 fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen i offentlig forvalt-
ning og service toppede i andet kvartal 2010 og har været faldende siden. 
 
Fuldtidsbeskæftigede i offentlig forvaltning og service. Sæsonkorrigeret  

 
 
Beskæftigelsesstigning i staten 
Korrigeret for normale sæsonudsving steg beskæftigelsen i staten i fjerde kvartal med 
0,8 pct. efter tre kvartaler med beskæftigelsesfald. Stigningen i staten svarer til 1.500 
fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen faldt med 0,5 pct. i kommunerne og 0,6 pct. i 
regionerne. Dette svarer til et fald på 2.000 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og 
700 i regionerne.  
 
Fortsat lavere beskæftigelse end året før 
I faktiske tal faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i fjerde kvartal med 
2,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er nu fjerde kvartal i træk, at beskæf-
tigelsen i offentlig forvaltning og service er faldet i faktiske tal i forhold til samme 
kvartal året før.  
 
Beskæftigelsesfald på de store velfærdsområder 
Beskæftigelsen i faktiske tal faldt på de tre største velfærdsområder i forhold til sam-
me kvartal året før. Det er fjerde kvartal i træk, at beskæftigelsen falder på disse om-
råder i forhold til samme kvartal året før. Det største område er social beskyttelse, 
hvor beskæftigelsen faldt med 4,4 pct. De andre store områder er sundhedsvæsen, 
hvor beskæftigelsen faldt med 1,1 pct., og undervisning der faldt med 2,2 pct. Social 
beskyttelse faldt med 12.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til samme kvartal året 
før, mens sundhedsvæsen faldt med 2.000 og undervisning med 3.600 fuldtidsbe-
skæftigede. 
 
Statistik baseret på flere kilder 
Statistikkens primære kilde er indberetninger til offentlige lønsystemer. Derudover 
anvendes en række supplerende kilder. Statistikken går tilbage til 2002. Den opgør 
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kvartalsvist antallet af fuldtidsbeskæftigede og det gennemsnitlige antal job i offentlig 
forvaltning og service fordelt på formål (COFOG) og sektor. Såvel afgrænsningen af 
populationen, der indgår i statistikken, som fordelingen på formål er behæftet med en 
vis usikkerhed. Det er nærmere beskrevet i varedeklarationen. 
 
Sektorfordeling. Beskæftigede omregnet til fuld tid. Sæsonkorrigeret 

 3. kvt. 2011   4. kvt. 2011     3. kvt. 2011   4. kvt. 2011  
 

  1.000    udvikling i pct. i forhold til 
 kvartalet før 

Samlet 755,7 754,4  -0,6 -0,2 

Stat 181,3 182,7  -0,3 0,8 
Sociale kasser og fonde 1,9 1,9  -0,6 -0,8 
Regioner 122,5 121,8  -0,1 -0,6 
Kommuner 450,1 448,1  -0,9 -0,5 
Uoplyst 0,0 0,0  .. .. 

 
Sektorfordeling. Beskæftigede omregnet til fuld tid. Ikke-sæsonkorrigeret 

 3. kvt. 2011   4. kvt. 2011     3. kvt. 2011   4. kvt. 2011  
 

  1.000    udvikling i pct. i forhold til 
 året før 

Samlet 750,4 756,4  -2,6 -2,3 

Stat 179,9 182,8  -1,0 -0,8 
Sociale kasser og fonde 1,9 1,9  -4,1 -3,8 
Regioner 121,6 122,5  -1,6 -1,6 
Kommuner 447,1 449,2  -3,5 -3,1 
Uoplyst 0,0 0,0  .. .. 

 
Opdeling på formål. Beskæftigede omregnet til fuld tid. Ikke-sæsonkorrigeret 

 3. kvt. 2011  4. kvt. 2011    3. kvt. 2011  4. kvt. 2011 

   1.000    udvikling i pct. i forhold til  
året før 

Samlet 750,4 756,4  -2,6 -2,3 

Generelle offentlige tjenester 59,9 61,3  2,8 2,9 
Forsvar 25,4 25,2  -3,8 -2,9 
Offentlig orden og sikkerhed 24,9 25,0  -0,6 -1,8 
Økonomiske anliggender 22,3 22,2  2,2 1,5 
Miljøbeskyttelse 4,1 4,2  -14,2 -12,5 
Boliger og offentlige faciliteter 1,8 1,8  -26,1 -15,8 
Sundhedsvæsen 175,1 174,9  -1,6 -1,1 
Fritid, kultur og religion 23,3 24,2  -5,5 -1,3 
Undervisning 159,3 161,9  -2,1 -2,2 
Social beskyttelse 254,2 255,4  -4,5 -4,4 
Uoplyst 0,2 0,2  .. .. 

 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Sammenligning med statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere 
Danmarks Statistik offentliggjorde 14. februar 2012 tal for lønmodtagerbeskæftigel-
sen bl.a. fordelt på sektor for fjerde kvartal 2011 baseret på den nye statistik Beskæf-
tigelse for lønmodtagere. I faktiske tal har statistikken Beskæftigelse for lønmodta-
gere den samme udvikling for sektoren offentlig forvaltning og service som statistik-
ken Beskæftigelse for offentlig forvaltning og service i forhold til fjerde kvartal året 
før. Men korrigeret for normale sæsonudsving er der forskelle i den aktuelle udvik-
ling. Forskellene viser sig specielt mht. udvikling for staten, hvor den sæsonkorrige-
rede udvikling viser et fald på 0,2 pct. i forhold til tredje kvartal i Beskæftigelse for 
lønmodtagere, mens den viser en stigning på 0,8 pct. i Beskæftigelse for offentlig 

http://www.dst.dk/varedeklaration/140017


forvaltning og service. Dette skyldes, at der er forskellige sæsonmønstre i den histori-
ske serie for de kilder, som de to statistikker er baseret på.  
 
Bedre udskillelse af forsyningsvirksomheder 
Man skal være varsom med at kommentere på udsving i de mindste formålsopdelte 
hovedgrupper. Det skal således bemærkes, at det store fald for boliger og offentlige 
faciliteter delvis skyldes, at nogle forsyningsvirksomheder er overgået til selskabsfor-
mer. Dermed indgår disse forsyningsvirksomheder ikke i offentlig forvaltning og ser-
vice. Det burde de heller ikke have gjort tidligere, men på grund af mangelfulde ind-
beretninger har det ikke tidligere været muligt at udskille dem. Tallene for miljøbe-
skyttelse er påvirket af oprettelsen af Naturstyrelsen 1. januar 2011. I de enkelte må-
neder i 2011 er der forskel på, hvor stor en del af Naturstyrelsen, som bliver betragtet 
som selskabslignende virksomhed. Men for tredje og fjerde kvartal er det de samme 
dele af Naturstyrelsen, der medtages i denne statistik. 
 

Mere information  Se mere detaljeret statistik om offentlig beskæftigelse på www.dst.dk/stattabel/1387 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 ansættelsesperiode, der til-
sammen 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 indeholder en sæsonkorrigeret serie af opgørelsen fordelt på sektorer. Den sæson-
korrigerede serie starter med første kvartal 2007. Opgørelsen fordelt på formål er ikke sæson-
korrigeret. 
Læs mere om kilder og metode på www.dst.dk/varedeklaration/140017. 
Læs mere på www.dst.dk/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/COFOG.aspx om formåls-
fordelingen (COFOG). 

Næste offentliggørelse  Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2011 udkommer 21. juni 2012. 

Henvendelse  Lars Peter Christensen, tlf. 39 17 30 46, lpc@dst.dk 
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