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Den offentlige beskæftigelse er steget med 38.000 siden Mette Frederiksen trådte til i juni 2019. Men 

på hvilke områder er der egentligt kommet flere ansatte? Dette notat ser nærmere på udviklingen 

inden for kommuner og regioner, som står for ¾ af den offentlige beskæftigelse. Den sidste ¼ er ansat 

i staten. 

▪ Beskæftigelsen i kommuner og regioner er i alt steget med 33.800 personer siden november 

2019, hvilket er en stigning på godt 5 pct., jf. tabellen.  

▪ Ifølge Finansministeriet vil en udgiftsudvikling, der følger det demografiske træk, medføre et 

lille fald i den offentlige beskæftigelse. Dermed har tilvæksten i den offentlige beskæftigelse 

langt overgået det demografiske træk. 

▪ Ca. 12.000 kan henføres til øget beskæftigelse i sundhedssektoren, heraf 10.400 på 

sygehusene (et løft på 10 pct.). Det kan dog umiddelbart ikke forklares med Corona, da der i 

november 2022 ikke var nævneværdig Corona-smitte.  

▪ 8.700 flere er ansat i ældreplejen (et løft på ca. 7 pct.).  

▪ 6.900 flere er ansat i daginstitutioner (et løft på 11 pct.). Modsat er der 1.500 færre ansatte i 

dagplejen, hvilket samlet giver en stigning på 5.400 for daginstitutioner og dagpleje under et. 

Ud fra Finansministeriets opgørelse af det udgiftsmæssige demografiske træk på 

børneområdet, burde den offentlige beskæftigelse være nogenlunde uændret. 

▪ Indenfor administration mv. er der ansat 4.000 flere, en stigning på 6 pct. Desuden er der 

ansat 3.000 flere indenfor undervisning og kultur (2½ pct. stigning), heraf 2.000 i 

folkeskolerne (3 pct. i stigning). Dette på trods af, at der ifølge Finansministeriets opgørelse af 

det udgiftsmæssige demografiske træk for de 7-17 årige (som primært omfatter grundskolen) 

burde være et fald i den offentlige beskæftigelse. 

Antal ansatte i kommuner og regioner, november 2019 -november 2022 

  
November 

2019 
November 

2022 
Ændring, 

antal 
Ændring, 

pct. 

Sociale opgaver og beskæftigelse 271.900 286.300 14.400 5,3 

Daginstitutioner 62.800 69.700 6.900 11,0 

Dagpleje 10.100 8.600 -1.500 -14,9 

Ældrepleje 121.000 129.700 8.700 7,2 

Sundhed 126.500 138.400 11.900 9,4 

Somatiske sygehuse 105.400 115.800 10.400 9,9 
Psykiatriske sygehuse og 
afdelinger 15.400 16.600 1.100 7,4 

Undervisning og kultur 127.800 130.800 3.000 2,4 

Folkeskoler 71.500 73.600 2.100 3,0 

Fællesudgifter og administration 67.000 71.000 4.000 6,0 

Øvrige 51.800 52.300 500 1,0 

I alt 645.000 678.800 33.800 5,2 
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Den offentlige beskæftigelse er steget med 38.000 siden Mette Frederiksen trådte til i juni 2019. Men 

på hvilke områder er der egentligt kommet flere ansatte? Dette notat ser nærmere på udviklingen 

inden for kommuner og regioner, som står for ¾ af den offentlige beskæftigelse. Den sidste ¼ er 

ansat i staten. 

Ifølge Finansministeriet vil en udgiftsudvikling, der følger det demografiske træk, medføre et lille fald 

i den offentlige beskæftigelse1. Dermed har tilvæksten i den offentlige beskæftigelse langt overgået 

det demografiske træk. 

Tabel 1 
Antal ansatte i kommuner og regioner, november 2019 -november 2022 
 

  
November 

2019 
November 

2022 
Ændring, 

antal 
Ændring, 

pct. 

Sociale opgaver og beskæftigelse 271.900 286.300 14.400 5,3 

Heraf:     

Daginstitutioner 62.800 69.700 6.900 11,0 

Dagpleje 10.100 8.600 -1.500 -14,9 

Ældrepleje 121.000 129.700 8.700 7,2 

Sundhed 126.500 138.400 11.900 9,4 

Heraf:     

Somatiske sygehuse 105.400 115.800 10.400 9,9 
Psykiatriske sygehuse og 
afdelinger 15.400 16.600 1.100 7,4 

Undervisning og kultur 127.800 130.800 3.000 2,4 

Heraf:     

Folkeskoler 71.500 73.600 2.100 3,0 

Fællesudgifter og administration 67.000 71.000 4.000 6,0 

Øvrige 51.800 52.300 500 1,0 

I alt 645.000 678.800 33.800 5,2 

Memoposter:    

Kommuner 504.200 525.000 20.800 4,1 

Regioner 140.700 153.800 13.100 9,3 
Anm.: Opgørelsen viser antal ansatte (ikke omregnet til fuldtid), er ikke sæsonkorrigeret og viser ”aktuel struktur”. 

Afrundet til nærmeste 100 personer. 

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) 

 

Den offentlige beskæftigelse i kommuner og regioner er i alt steget med 33.800 personer siden 

november 2019, en stigning på godt 5 pct., jf. tabel 1. Ca. 12.000 kan henføres til øget beskæftigelse i 

sundhedssektoren, heraf 10.400 på sygehusene (et løft på 10 pct.). Det kan dog umiddelbart ikke 

forklares med Corona, da der i november 2022 ikke var nævneværdig Corona-smitte. Det fremgår 

også af figur 1 nedenfor, at der under Corona-bølgerne var ekstra-ordinær høj beskæftigelse på 

sygehusene og at det siden er nedbragt. Men der er fortsat 10.400 flere ansatte på sygehusene end i 

november 2019. 

 

1 Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 409 (2021-22) 

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/fiu/spm/409/svar/1905203/2617616.pdf
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Desuden er der ansat 14.400 flere inden for ”sociale opgaver og beskæftigelse”, hvilket dækker over 

en stigning på 8.700 i ældreplejen (7 pct. stigning) og 6.900 flere i daginstitutioner (stigning på 11 

pct.).  

Modsat er der 1.500 færre ansatte i dagplejen, hvilket samlet giver en stigning på 5.400 når man ser 

på daginstitutioner og dagpleje under et (stigning på 7½ pct.). Finansministeriets opgørelse2 af det 

udgiftsmæssige (dvs. ikke målt i beskæftigelse) demografiske træk på børneområdet (0-6 årige) viser 

en gns. årlig vækst fra 2019-2022 på ca. 0,7 pct. Og ifølge Finansministeriets beregningstekniske 

principper er væksten i antal ansatte 0,5-0,7 pct. point lavere end det demografiske træk3. Dvs. ud 

Finansministeriets beregningstekniske principper vil det demografiske træk på børneområdet tilsige 

en omtrent uændret offentlig beskæftigelse mht. børnepasning. 

Indenfor ”fællesudgifter og administration” er der ansat 4.000 flere, en stigning på 6 pct. Desuden er 

der blevet ansat 3.000 flere indenfor undervisning og kultur (stigning på 2½ pct.), heraf 2.100 i 

folkeskolerne (stigning på 3 pct.).  

Stigningen i den offentlige beskæftigelse i folkeskolerne på 2.000 står i kontrast til udviklingen i det 

demografiske træk: Finansministeriets opgørelse4 af det udgiftsmæssige (dvs. ikke målt i 

beskæftigelse) demografiske træk for de 7-17 årige (som primært omfatter grundskolen) viser en 

gns. årlig negativ vækst fra 2019-2022 på ca. -0,9 pct. Og ifølge Finansministeriets beregningstekniske 

principper er væksten i antal ansatte 0,5-0,7 pct. point lavere end det demografiske træk5. Dvs. ud 

Finansministeriets beregningstekniske principper vil det demografiske træk for de 7-17 årige 

børneområdet tilsige en reduktion i fx den offentlige beskæftigelse mht. folkeskoleområdet på 1½ 

pct. årligt. 

Figur 1 
Antal ansatte på somatiske sygehuse, januar 2019-november 2022 (ikke sæsonkorrigeret) 

 

Kilde: KRL 

 

 

2 Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (2021-22) 
3 Kilde: ”Vækst i den offentlige beskæftigelse frem mod 2030”, Faktaark, Finansministeriet, september 2022 
4 Kilde: Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (2021-22) 
5 Kilde: ”Vækst i den offentlige beskæftigelse frem mod 2030”, Faktaark, Finansministeriet, september 2022 
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https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/fiu/spm/10/svar/1828652/2479680.pdf
https://fm.dk/media/26385/vaekst-i-den-offentlige-beskaeftigelse-frem-mod-2030_faktaark.pdf
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/fiu/spm/10/svar/1828652/2479680.pdf
https://fm.dk/media/26385/vaekst-i-den-offentlige-beskaeftigelse-frem-mod-2030_faktaark.pdf

