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DEN OFFENTLIGE BESKÆFTIGELSE ER VOKSET UNDER VK-REGERINGEN
Dette notat viser, at den offentlige beskæftigelse er vokset under VK-regeringen. Ifølge
Nationalregnskabet er den offentlige beskæftigelse vokset med 6.100 personer fra 2001 til
2007. Korrigeres der for udviklingen i aktiverede personer i virksomhedspraktik, er der tale om
en stigning på 15.600 personer. Hertil kommer køb af varer og tjenester, herunder vikarer til
sygehusene. Disse ansatte indgår ikke i beskæftigelsestallene. I en anden statistik arbejdstidsregnskabet - opgøres stigningen i beskæftigelsen til 9.400 personer. I en tredje
statistik - ATP-statistikken - opgøres væksten i den offentlige beskæftigelse til 7.000 personer.
I regeringens 2015-plan er der indregnet en stigning i den offentlige beskæftigelse på
yderligere 10.000 personer i perioden 2008-2015. Herudover skønnes det, at den offentlige
sektor vil lægge beslag på ekstra knap 1.000 personer årligt som følge af væksten i varekøbet
i den private sektor.
I perioden fra 2001 til 2007 har der været en vækst i det offentlige forbrug svarende til en
realvækst på 1½ pct. årligt. I 2008-priser er det offentlige forbrug i perioden fra 2001 til 2007
løftet med godt 39 mia.kr. Dermed har den offentlige sektor haft ressourcer til at ansætte flere
medarbejdere og købe flere varer og tjenester fra den private sektor.
Tal fra Danmarks Statistik viser, at den offentlige beskæftigelse er vokset under VKregeringen, jf. tabel 1.
Tabel 1. Offentlig beskæftigelse 20 01-20 07
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Offentlig beskæftigede (ekskl. orlov)
- Aktiverede i offentlig virksomhedspraktik
Korrigeret for aktiverede ledige i off. virksomhedspraktik

819,6

825,7

6,1

11,2

1,7

-9,5

808,4

824,0

15,6

829,1

838,5

9,4

759,9

766,9

7,0

ATR (2)
Offentlig beskæftigelse
ATP (3)
Offentlig beskæftigelse
(1) Kilde: Danmarks Statistik.
(2) Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Ikke-markedsmæssig produktion i alt.
(3) Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Tal for 2007 er skøn fra Danmarks Statistik.

Stigning i antallet af offentligt ansatte ifølge 3 statistikker
Nationalregnskabet
Ses der på nationalregnskabet er den offentlige beskæftigelse under VK-regeringen vokset
med 6.100 personer. Heri er indregnet aktiverede ledige i offentlig virksomhedspraktik (som
får overførselsindkomst og ikke løn) og som ifølge Finansministeriet er faldet med 9.500
personer i perioden. Faldet i antal personer i offentlig virksomhedspraktik er en naturlig
konsekvens af den generelt faldende ledighed i perioden (og dermed faldende
aktiveringsbehov). Betragtes den offentlige beskæftigelse eksklusiv aktiverede ledige i offentlig
virksomhedspraktik, er der tale om en stigning på 15.600 personer.
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Arbejdstidsregnskabet
Ses der på arbejdstidsregnskabet (ATR)1, er der tale om en stigning på 9.400 beskæftigede.
Arbejdstidsregnskabet er den primære kilde til nationalregnskabet. Som udgangspunkt
opgøres den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet som ATR-beskæftigelsen tillagt
aktiverede i offentlig virksomhedspraktik2.
ATP-statistikken
Ifølge ATP-statistikken er den offentlige beskæftigelse steget med 7.000 personer fra 2001 til
2007. ATP-statistikken3 baserer sig på virksomhedernes indbetalinger af ATP-bidrag, der
omregnes til fuldtidspersoner. Dvs. at flere deltidsmedarbejdere konverteres til én
medarbejder. I Nationalregnskabet og arbejdstidsregnskabet sker der ikke en sådan
konvertering, og fuldtids- og deltidsansatte tæller ligeligt. ATP-statistikken medregner ikke
aktiverede ledige i offentlig virksomhedspraktik. Disse personer får overførselsindkomst og
indbetaler dermed ikke ATP-bidrag.
Personer i private virksomheder beskæftiget med produktion af ydelser til det
offentlige
Ud over stigningen i den offentlige beskæftigelse er der en vækst i antallet af personer, der i
private virksomheder er beskæftiget med produktion af ydelser til det offentlige. Det kan fx
være sygehuses køb af vikarer inden for sygeplejeområdet. Herudover købes varer, som
produceres af den private sektor.
Væksten i den offentlige sektor er sket i kommuner og amter
Af ATP-statistikken fremgår det, at den kommunale og amtslige beskæftigelse er steget med
knap 11.000 personer i perioden fra 2001 til 2006. I samme periode er der sket et fald i den
statslige beskæftigelse på 3.300 personer4.
Tabel 2. Ændring i den offentlige beskæftigelse,
2001-2006, 1.000 personer, ATP-opgørelsen
2001-2006
Stat

-3,3

Kommuner og amter

10,9

Sociale kasser og fonde
I alt

0
7,6

Kilde: Danmarks Statistik

1

Arbejdstidsregnskabet er en statistik med konsistente tidsserier for beskæftigelse, job, præsterede timer og lønsum på
årsbasis. Datagrundlaget udgøres af en række statistikker, således at der er overensstemmelse mellem de anvendte
begreber og definitioner. Kilde: Danmarks Statistik, Varedeklaration: Det årlige arbejdstidsregnskab.
2
Oplyst af Danmarks Statistik
3
ATP statistikken er en beskæftigelsesindikator på grundlag af ATP-indbetalinger. Opgørelsen angiver beskæftigede
mellem 16-66 år udrykt i fuldtidsbeskæftigede. Statistikken baseres på virksomhedernes kvartalsvise indbetalinger til
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Den enkelte medarbejder er omfattet af ATP-ordningen, hvis vedkommende
arbejder mere end 9 timer om ugen hos samme arbejdsgiver. Det indbetalte bidrag varierer efter den enkeltes arbejdstid.
Indberetningerne fra ATP-huset til Danmarks Statistik muliggør dermed omregning af de enkelte virksomheders
indbetalinger til antal fuldtidsbeskæftigede. Kilde: Danmarks Statistik, Varedeklaration: Det kvartalsvise
arbejdstidsregnskab.
4
ATP har ikke opdelt den offentlige beskæftigelse på kommuner, regioner og stat i 2007
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Frem til 2015: Yderligere 10.000 offentligt ansatte
Regeringen lægger i de kommende år op til at øge den offentlige beskæftigelse yderligere. I
2015-planen er der indregnet en stigning i den offentlige beskæftigelse på 10.000 personer.
Hertil kommer, som nævnt, at den offentlige sektors vare- og tjenestekøb lægger beslag på
medarbejdere i den private sektor. I 2015-fremskrivningen skønnes det, at den offentlige
sektor vil lægge beslag på ekstra knap 1.000 personer om året som følge af væksten i
varekøbet.
CEPOS anbefaler at standse væksten i den offentlige sektor, herunder væksten i den offentlige
beskæftigelse. Blandt andet fordi private virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Den
offentlige sektor bør i stedet fokusere på at få mere ud af sine eksisterende ressourcer. Det
kan ske gennem rationaliseringer og udbud af opgaver. Rationaliseringerne bør bl.a. høstes på
administrationsområdet i den offentlige sektor. Dette burde være oplagt i relation til
kommunesammenlægningerne i forbindelse med kommunalreformen. Herudover er der et
stort potentiale ved at høste gevinster ved udbud af opgaver til private virksomheder.
Videnskabelige undersøgelser finder, at private virksomheder på konkurrencemarkeder er 2030 pct. mere effektive end offentlige monopoler5.

5

Christoffersen, Henrik, Martin Paldam & Allan H. Würtz (2007). Public versus private production and economies of
scale. Public Choice, Vol. 130, pp. 311–328.

3

