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Offentligt forsørgede, 16-64-årige, støttet beskæftigede 
1. kvt. 2014 

Arbejde, løn og indkomst 

 

Kommuner har mange i støttet beskæftigelse  

Private non-profit organisationer og kommunerne er de to sektorer, hvor ansatte i 
støttet beskæftigelse med løn er størst i forhold til lønmodtagerbeskæftigelsen. I 
private non-profit organisationer og kommuner, svarede antal i støttet beskæfti-
gelse til henholdsvis 7,7 pct. og 5,6 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen. Samlet set 
svarede ansatte i støttet beskæftigelse til 3,4 pct. af den samlede lønmodtagerbe-
skæftigelse. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere, men 
man skal være opmærksom på de forskellige beregningsmetoder. Læs nærmere om 
beregningen under Kilder og metoder. 
 
Personer i støttet beskæftigelse med løn ift. samlet lønmodtagerbeskæftigelse 

 
Anm. Læs om omregning af fuldtidsmodtagere under Kilder og metoder. 
 
Fleksjobordningen er den største ordning 
Støttet beskæftigelse med løn består af de tre ordninger: Løntilskud, fleksjob og 
skånejob. Fleksjobordningen er den største ordning, idet ansatte i fleksjobordning, 
løntilskud og skånejob svarede til hhv. 2,5 pct., 0,7 pct. og 0,2 pct. af den samlede 
lønmodtagerbeskæftigelse. 
 
Flere i støttet beskæftigelse med løn siden første kvartal 2008 
Der var i 1. kvartal 72.300 personer i støttet beskæftigelse med løn. Det svarer lige-
som i første kvartal året før til 3,4 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen. Siden 1. kvar-
tal 2008 har støttet beskæftigede fået større betydning. Støttet beskæftigelse i før-
ste kvartal 2008 svarede til 2,5 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen.  
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Størst andel i støttet beskæftigelse med løn for de 60-64 årige 
Andelen af støttet beskæftigede med løn var stigende med alderen i første kvartal 
2014. For aldersgruppen 16-24 år svarede ansatte i støttet beskæftigelse til 1,1 pct. 
af lønmodtagerbeskæftigelsen, imens det tilsvarende var på 5,4 pct. for de 60-64-
årige. Det seneste år er ansatte i støttet beskæftigelse i forhold til lønmodtagerbe-
skæftigelsen faldet for aldersgrupperne under 40 år, mens andelen er steget for 
aldersgrupperne 40-49 år og 60-64 år. 
 
Kvinder er oftere i støttet beskæftigelse med løn end mænd 
I første kvartal var antal støttet beskæftigede i forhold til lønmodtagerbeskæftigel-
sen højere for kvinder end for mænd. For kvinder og mænd svarede støttet beskæf-
tigelse således til henholdsvis 4,2 og 2,7 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen. Det er 
uændret siden samme kvartal sidste år for både mænd og kvinder. 
 

 Støttet beskæftigede fordelt på sektorer, alder og køn 

 1. kvt. 2008 1. kvt. 2013 1. kvt. 2014 

 antal pct. antal pct. antal pct. 

Støttet beskæftigelse i alt 57 481 2,5 72 021 3,4 72 311 3,4 
       
Sektor       
Stat (inklusiv sociale kasser og fonde) 4 784 2,9 5 512 3,1 5 120 2,9 
Regioner 2 283 2,0 2 550 2,2 2 413 2,0 
Kommuner 18 256 4,2 25 141 5,8 24 255 5,6 
Offentlige virksomheder 1 137 1,7 1 132 2,0 1 035 1,9 
Private virksomheder 27 335 1,9 33 061 2,6 34 716 2,7 
Private non-profit organisationer 3 192 6,1 4 316 7,7 4 372 7,7 
       
Alder       
16-24 år 1 051 0,5 2 285 1,3 1 882 1,1 
25-29 år 2 369 1,2 4 247 2,4 3 877 2,1 
30-39 år 9 602 1,7 12 126 2,5 11 812 2,4 
40-49 år 17 163 2,8 20 964 3,5 21 096 3,6 
50-59 år 22 689 4,5 25 530 5,1 26 340 5,1 
60-64 år 4 607 3,7 6 871 5,2 7 304 5,4 
       
Køn       
Mænd 24 764 2,0 30 390 2,7 30 107 2,7 
Kvinder 32 717 3,1 41 631 4,2 42 204 4,2 

 
 
 
 

Mere information: Se tal for offentligt forsørgede i mere detaljeret form på www.dst.dk/stattabel/1435 i Statistik-
banken. Se endvidere www.dst.dk/of. Statistikken hed tidligere Personer uden ordinær beskæftigelse. 
Kilder og metoder:   Antal personer i støttet beskæftigelse er opgjort ud fra statistikken over offentlig forsør-
gede, mens den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er opgjort ud fra statistikken beskæftigelse for lønmodta-
gere. Modtagere af støttet beskæftigelse omregnes til fuldtid både i statistikken over offentligt forsørgede og i 
statistikken over fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, men opregningen foretages på forskellig måde. I statistik-
ken over offentligt forsørgede tæller hver fleksjob- og skånejobmodtager typisk som én fuldtidsmodtager, mens 
en fleks- og skånejobmodtager i statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen alene tæller med de timer, han/hun 
er ansat. Ansatte med løntilskud tæller med de timer de er ansat i begge statistikker. 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/853. 
Henvendelse:  Jesper Grunnet-Lauridsen, tlf. 39 17 34 58, jgl@dst.dk 
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