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Arbejde, løn og indkomst 

 

Stigning i offentlig fuldtidsbeskæftigelse 
Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i tredje 
kvartal med 14.000 fuldtidsbeskæftigede, svarende til 1,9 pct., i forhold til kvartalet 
før, når man korrigerer for sæsonudsving. Størstedelen af stigningen skyldes nor-
maliseringen efter lockouten på lærerområdet i april. Lockouten medførte, at an-
tallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i andet kvartal var væsentlig lavere, end 
det ellers ville have været. Ser man bort fra virkningen af lockouten, steg fuldtids-
beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 2.700 fra andet til tredje 
kvartal. Alle tal i teksten er opgjort på grundlag af betalte timer og omregnet til fuld 
tid. 
 
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeret  

 
 
Stigende fuldtidsbeskæftigelse i kommuner, regioner og stat 
Korrigeret for normale sæsonudsving steg fuldtidsbeskæftigelsen i både kommu-
nerne, regionerne og staten. Beskæftigelsen i kommunerne steg med 12.900 fuld-
tidsbeskæftigede, svarende til en stigning på 3,1 pct. Ser man bort fra virkningen af 
lockouten, steg fuldtidsbeskæftigelsen i kommunerne med 1.700 fra andet til tredje 
kvartal. Beskæftigelsen i regionerne steg med 600 fuldtidsbeskæftigede, svarende 
til 0,5 pct., mens beskæftigelsen i staten steg med 500, svarende til 0,3 pct. 
 
Stigende fuldtidsbeskæftigelse på de store velfærdsområder 
På de tre største velfærdsområder steg fuldtidsbeskæftigelsen i faktiske tal i tredje 
kvartal i forhold til samme kvartal året før. Det største velfærdsområde, social be-
skyttelse, steg med 1.400, svarende til 0,6 pct. Sundhedsvæsenet steg med 4.400, 
svarende til 2,5 pct., mens undervisningsområdet steg med 1.500, svarende til 1,1 
pct.  
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Sektorfordeling. Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sæsonkorrigeret. 2013 

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

  antal            udvikling i pct. i forhold til 
       kvartalet før 

Offentlig forvaltning og service 718 874 732 848  -1,5 1,9 
Staten 175 734 176 198  0,3 0,3 
Regioner 119 493 120 111  0,7 0,5 
Kommuner 421 744 434 650  -2,8 3,1 
Sociale kasser og fonde 1 903 1 889  -0,4 -0,7 
 
Opdeling på formål. Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, ikke-sæsonkorrigeret. 2013 

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

   antal           udvikling i pct. i forhold til  
       samme kvartal året før 

Offentlig forvaltning og service 724 023 727 784  -1,4 0,7 
Generelle offentlige tjenester 59 636 58 734  -2,8 -3,4 
Forsvar 25 885 24 898  1,3 -1,8 
Offentlig orden og sikkerhed 25 716 25 577  -1,5 -0,9 
Økonomiske anliggender 27 800 27 840  0,0 1,4 
Miljøbeskyttelse 4 960 4 930  1,6 5,3 
Boliger og offentlige faciliteter 2 001 1 989  4,5 4,0 
Sundhedsvæsen 181 993 181 563  2,0 2,5 
Fritid, kultur og religion 26 889 26 498  -2,1 -1,4 
Undervisning 131 892 142 130  -8,3 1,1 
Social beskyttelse 237 248 233 621  0,3 0,6 
Uoplyst  1  2  .. .. 

Særlige forhold ved denne offentliggørelse 

Lockout på lærerområdet i andet kvartal 
Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere opgøres på grundlag af betalte ti-
mer. Antallet af betalte timer falder i tilfælde af konflikter på arbejdsmarkedet, og 
Danmarks Statistik vurderer, at lockouten på lærerområdet i andet kvartal har 
påvirket antallet af fuldtidsbeskæftigede i kommunerne – og dermed offentlig for-
valtning og service – med omkring 11.200 i nedadgående retning. Lockouten påvir-
kede ikke kun sektoren offentlig forvaltning og service, som denne statistik dækker. 
De frie og private grundskoler, som ikke indgår i denne statistik, var også berørt af 
lockouten. De er placeret i sektoren private nonprofit-organisationer, hvori antallet 
af fuldtidsbeskæftigede i denne sektor i andet kvartal var omkring 2.300 lavere, 
end det ellers ville have været. 
 

Mere information: Se mere detaljeret statistik om offentlig beskæftigelse på www.dst.dk/stattabel/1387 i Stati-
stikbanken. 
Kilder og metoder: Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 
offentlig forvaltning og service. Beskæftigelsestallene beregnes ved at omregne det samlede antal indberettede 
betalte løntimer til fuldtidsbeskæftigede. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eInd-
komst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. 
Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor. 
Læs mere om kilder og metode på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/140017. 
Læs mere på www.dst.dk/cofog om formålsfordelingen (COFOG). 
Næste offentliggørelse: Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service 4. kvt. 2013 udkommer 14. marts 2014. 
Henvendelse: Lars Peter Christensen, tlf. 39 17 30 46, lpc@dst.dk 
 

http://www.dst.dk/stattabel/1387
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/140017
http://www.dst.dk/cofog
mailto:lpc@dst.dk

	Stigende fuldtidsbeskæftigelse i kommuner, regioner og stat
	Stigende fuldtidsbeskæftigelse på de store velfærdsområder
	Lockout på lærerområdet i andet kvartal

