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Stigning i de sociale udgifter  
De samlede sociale udgifter steg med 3 pct. fra 2011 til 2012 og udgjorde i alt 631,8 
mia. kr. i 2012. Heraf var 604,0 mia. kr. direkte udgifter til sociale ydelser, hvor 
den største post var alderdom med 263,6 mia. kr. efterfulgt af sygdom med 125,9 
mia. kr. Udgifter til administration var 27,8 mia. kr. Stigningen i de sociale udgifter 
er større end året før, hvor stigningen var på 1,5 pct. De samlede sociale udgifter 
steg mere end de generelle forbrugerprisstigninger i 2012, som lå på 2,4 pct. I faste 
priser er der dermed tale om en lille stigning i de sociale udgifter fra 2011 til 2012. 
 
Sociale udgifter 

 
 
Generelt stigende udgifter  
Udgifterne til alderdom steg med 3,4 pct. fra 255,0 mia. kr. i 2011 til 263,6 mia. kr. 
i 2012. Det er primært denne stigning, der driver stigningen i de samlede sociale 
udgifter. Udgifterne til arbejdsløshed og beskæftigelse steg med 4,1 pct. og ud-
gjorde 33,5 mia. kr. i 2012. Stigningen kan hovedsagelig henføres til kontantydel-
serne, der steg med 5,2 pct. Der har været små stigninger i udgifterne til invaliditet 
og revalidering på 2,6 pct. samt sygdom på 2,2 pct. 
 
Uændrede udgifter til familier 
Udgifter til familier lå på 73,5 mia. kr. i 2012, hvilket stort set er på samme niveau 
som i 2011 (stigning på under 0,2 pct.).  
 
Stigning i administrative udgifter 
Udgifter til administration af de sociale ydelser lå på 27,8 mia. kr. i 2012, hvilket er 
en vækst på 6,5 pct. i forhold til året før. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

Sygdom Invaliditet og
revalidering

Alderdom Familier Arbejdsløshed
og

beskæftigelse

Øvrige Administration

2011 2012Mia. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik 
udkommer dagligt kl. 9.00 
 
Link til denne udgivelse: 
www.dst.dk/nytudg/17488 
 
© Danmarks Statistik 2013 
ISSN 1601 1015 
 

 



Sociale udgifter og administration fordelt efter formål 

 2008 2009 2010 2011 2012 Ændring 

  2008  
-2012 

2011 
-2012 

   mia. kr.     pct.   

Sociale udgifter i alt 537,4 577,6 604,5 613,6 631,8 17,6 3,0 
Sygdom 113,4 120,9 123,1 123,2 125,9 11,0 2,2 
Invaliditet og revalidering 65,4 68,4 73,6 72,6 74,5 13,8 2,6 
Alderdom 222,0 233,0 243,5 255,0 263,6 18,8 3,4 
Familier 70,7 74,9 75,9 73,3 73,5 3,9 0,2 
Arbejdsløshed og beskæftigelse 16,0 26,3 32,4 32,1 33,5 108,8 4,1 
   Heraf:        
   Arbejdsløshedsdagpenge 7,9 15,3 18,8 18,9 20,1 152,6 6,0 
Øvrige 25,1 27,5 29,4 31,3 33,0 31,3 5,6 
Administration 24,8 26,6 26,5 26,1 27,8 12,5 6,5 

 
 
 
 

Mere information: Se mere detaljerede oplysninger på www.dst.dk/stattabel/588 i Statistikbanken og i abonne-
mentsserien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2013:8 (Statistiske Efterretninger). 
Kilder og metoder: De sociale udgifter dækker et bredt område. Ud over kontante ydelser som arbejdsløsheds-
dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp og pensioner (både offentlige og private) indgår også naturalydelser fx 
hospitalsvæsen, plejehjem, daginstitutioner og forsorgshjem i statistikken. Statistikken er blevet omlagt fra og 
med tællingsåret 2011. Se nærmere herom i kvalitetsdeklarationen eller i arbejdsnotatet Den danske ESSPROS-
opgørelse i 2012, der kan findes på www.dst.dk/esspros under fanebladet Dokumentation. 
Statistikken tager udgangspunkt i begreber fastlagt af EU’s statistiske kontor, Eurostat. Tallene er dermed sam-
menlignelige med tal fra andre EU-lande samt Island, Norge og Schweiz. 
Se flere oplysninger om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/949. 
Næste offentliggørelse: Sociale udgifter 2013 udkommer uge 40 i 2014. 
Henvendelse: Jesper Feddersen, tlf. 39 17 35 69, jef@dst.dk  
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