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Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 

I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, 

med fokus på den seneste udvikling i 2013. Siden 2009 er antallet af offentligt ansatte faldet, og FOAs 

grupper har været hårdt ramt. De nye tal indikerer, at tendensen vender på landsplan og for visse af 

FOAs grupper. Nedenstående sammenholdes den overordnede udvikling på landsplan med 

udviklingen for FOAs grupper. 

 Kurven ”knækker” og der ses på landsplan i 2013 en stigning på 1 procent i antallet af ordinært ansatte i 

kommuner og regioner (omregnet til fuldtid), svarende til 4.062 personer. For FOAs grupper ses en lille 

stigning på 0,4 procent, svarende til 592 ansatte.  

 Udviklingen for FOAs største grupper varierer. Dagplejen falder fortsat markant i 2013 med 10 procent.  

Social- og sundhedspersonalet reduceres også i både kommuner og regioner, men knap så markant med 

hhv 0,5 og 3 procent. Derimod stiger antallet af pædagogmedhjælpere, omsorgs- og 

pædagogmedhjælpere og teknisk service.  

 Teknisk service stiger 15 procent i 2013, svarende til ca. 1.010 ordinære fuldtidsstillinger. Denne stigning er 

udtryk for en stigning i antallet af seniorjobbere på området, der udgør ca. 1.015 ordinære 

fuldtidsstillinger.  

 Antallet af fuldtidsbeskæftigede i seniorjob er vokset med 3.666 i 2013 i de danske kommuner og regioner. 

 En række grupper herunder akademikere og sygeplejersker er steget siden 2009 og fortsætter med at stige 

i 2013.      

 Antallet af ekstraordinært ansatte, fleksjobbere og elever falder inden for FOAs grupper, hvilket medfører 

et fald på 1 procent i den samlede beskæftigelse inden for FOAs grupper i 2013.    

 Antallet af fuldtidsbeskæftigede stiger lidt på landsplan i 2013, når ekstraordinært ansatte, fleksjob og 

elever indregnes. Antallet af fuldtidsstillinger stiger med ca. 0,1 procent, svarende til ca. 359 stillinger.   

 Opgjort i antal personer med ordinær ansættelse i 2013, stiger niveauet på landsplan med 0,9 procent, 

svarende til 5.262 personer. 

 Opgjort i antal personer med ordinær ansættelse i 2013, stiger niveauet for FOAs grupper med 0,8 procent, 

svarende til 1.554 personer. 
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Fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte for FOAs grupper og på landsplan – en lille 

stigning i 2012 - 2013 

For ordinært ansatte (tjenestemænd og overenskomstansatte) ses en positiv udvikling i tallene fra 

2012 til 2013. Dvs., at der er blevet ansat flere i kommuner og regioner, både bredt og for FOAs 

gruppers vedkommende. Regnet i antal fuldtidsbeskæftigede, er der ansat ca. 4.062 ordinært ansatte i 

2013, hvilket er en stigning på 0,8 procent. Dette svarer til, at 5.262 personer har fået ansættelse på 

landsplan. 

For FOAs grupper stiger antallet af fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte med 0,4 procent, eller ca. 

592 stillinger. Dette betyder, at regnet i antal ordinært ansatte personer, stiger FOAs gruppers andel 

med 0,8 procent, svarende til 1.554 personer. 

Dette er en positiv udvikling, der sammenlignet med udviklingen fra 2009-2012 kan indikere et omslag 

i den danske økonomi. I perioden 2009-2012 er FOAs grupper blevet reduceret med 12 procent regnet 

i fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte, svarende til ca. 20.418 fuldtidsstillinger.   

Figur 1 Udvikling i antallet af ordinært ansatte for FOAs grupper og på landsplan 

 

 

  2009-2012 pct 2012-2013 pct 

Fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte på 
landsplan  -34.626 -7% 4.062 0,8% 

Fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte FOA -20.418 -12% 592 0,4% 

Antal personer, ordinært ansatte på landsplan -42.074 -7% 5.262 0,9% 

Antal personer, ordinært ansatte FOA -23.622 -10% 1.554 0,8% 

 

Kilde: krl.dk 
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Figur 2 Udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte på landsplan  

2009-2013 

 

 

Kilde: krl.dk 

 

Figur 3 Udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte for FOAs grupper 

2009-2013 

 

 

Kilde: krl.dk 
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Fuldtidsbeskæftigelse, ordinært ansatte for de 20 største grupper 2009-2013 

I dette afsnit præsenteres udviklingen for hhv. FOAs største grupper samt akademikere og 

sygeplejepersonalet i kommuner og regioner. De overordnede tal viser et fald i antal 

fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte på 7 procent i årene 2009 til 2012. Fra 2012 til 2013 vender 

udviklingen, og niveauet stiger med 1 procent. Denne stigning for de 20 største grupper dækker over 

store udsving, hvor fx dagplejere falder 10 procent og teknisk service stiger 15 procent. I figur 4 

præsenteres tallene for alle de 20 grupper samt på landsbasis. 

Social- og Sundhedspersonale kommuner 

I perioden 2009-2012 falder antallet af fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte med 8 procent for 

kommunalt ansat social- og sundhedspersonale. Dette svarer til ca. 5.350 stillinger. I 2013 falder 

antallet med ca. 295 stillinger, hvilket svarer til et fald på 0,5 procent. Dette er en forbedring ift. de 

foregående år, men den overordnede positive udvikling er ikke udtrykt i social- og 

sundhedspersonalets beskæftigelsestal. 

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 

I årene 2009-2012 reduceres antallet af fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte pædagogmedhjælpere 

og pædagogiske assistenter med 13 procent, svarende til 3135 fuldtidsstillinger. I 2013 vender 

udviklinger og antallet stiger med 2 procent, svarende til 370 fuldtidsstillinger.   

Dagplejere 

Antallet af dagplejere falder med 3700 ordinære fuldtidsstillinger i perioden 2009-2012. Dette svarer til 

et fald på 21 procent. Den negative udvikling fortsætter i 2013, hvor antallet af dagplejere reduceres 

med 10 procent, svarende til ca. 1400 fuldtidsansatte. Der er hermed reduceret med over 5000 

fuldtidsstillinger på området i perioden 2009-2013.  

Social- og Sundhedspersonale regioner 

På det regionale område er mængden af fuldtidsbeskæftiget ordinært ansat social- og 

sundhedspersonale reduceret med 24 procent, svarende til ca. 2830 fuldtidsstillinger i perioden 2009-

2012. I 2013 falder anddelen med 3 procent, svarende til 275 stillinger.  

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter  

For gruppen af omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter falder antallet af 

fuldtidsstillinger ca. 795 i årene 2009-2012, svarende til 8 procent. Denne udvikling vender i 2013, hvor 

anddelen stiger med 5 procent, svarende til ca. 462 fuldtidsstillinger.  
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Teknisk Service 

I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært fuldtidsbeskæftigede inden for teknisk service 

marginalt, svarende til ca. 23 fuldtidsstillinger. I år 2013 stiger antallet med ca. 1010 fuldtidsstillinger, 

svarende til en stigning på 15 procent. 

Samtidigt stiger antallet af personer i seniorjob med ca. 1015 fuldtidsstillinger, der hører under 

ordinære ansættelser (se Figur 7, Bilag 1).   

Disse tal skal tillige sammenholdes med udviklingen for ikke-ordinært ansatte, hvor andelen af elever, 

flexjobbere og ekstraordinært ansatte falder 13 procent i perioden 2009-2012, svarende til ca. 457 

fuldtidsansatte, og 20 procent i år 2013, svarende til ca. 593 fuldtidsstillinger (se Figur 1).  

Syge- og sundhedspersonale ikke ledende    

For det ikke ledende syge- og sundhedspersonale stiger antallet af fuldtidsbeskæftigede ordinært 

ansatte med 2 procent, svarende til ca. 1.076 fuldtidsstillinger i årene 2009-2012. I år 2013 stiger 

andelen 3 procent, svarende til ca. 1292 stillinger.  

Syge- og Sundhedspersonale basis, kommuner 

For syge- og sundhedspersonalet i kommunerne stiger niveauet med 6 procent i årene 2009-2012, 

svarende til ca. 1188 fuldtidsstillinger. I 2013 fortsætter stigningen, nu med 4 procent, svarende til ca. 

792 stillinger.  

Akademikere kommuner 

De kommunalt ansatte akademikeres andel stiger 6 procent., svarende til ca. 936 ordinære 

fuldtidsstillinger i årene 2009-2012. Den stigning fortsætter på 6 procent. i 2012-2013, svarende til ca. 

878 fuldtidsstillinger.  

Akademikere regioner  

Gruppen af regionalt ansatte akademikere stiger med 17 procent i perioden 2009-2012, svarende til ca. 

863 fuldtidsstillinger. I 2013 stiger antallet med 8 procent, svarende til ca. 450 fuldtidsansatte.   
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Figur 4 De 20 største faggrupper: Antal fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte hele landet 2012-2013 

 

 

Overenskomstområde 
2009 2010 2011 2012 

2009-
2012 

Pct 2012 2013 
2012-
2013 

Pct 

Alt i alt kommuner og regioner 512.980 494.874 481.794 478.354 -34.626 -7% 478.354 482.415 4.062 1% 

Social- og sundhedspersonale, Kl 68.509 65.700 64.172 63.157 -5.352 -8% 63.157 62.862 -295 0% 

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 61.827 59.777 57.197 55.903 -5.924 -10% 55.903 55.966 64 0% 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 45.156 44.550 43.340 43.067 -2.089 -5% 43.067 42.802 -266 -1% 

Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende 43.754 43.670 43.854 44.830 1.076 2% 44.830 46.122 1.292 3% 

Kontor- og It-personale, Kl 34.753 33.663 32.953 32.591 -2.162 -6% 32.591 32.746 155 0% 
Pædagogmedhj. og pædagogiske 
assistenter 

24.510 22.591 21.435 21.375 -3.135 -13% 21.375 21.745 370 2% 

Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.639 19.245 19.489 19.579 -60 0% 19.579 19.779 200 1% 

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 19.375 19.678 19.839 20.563 1.188 6% 20.563 21.356 792 4% 

Dagplejere 17.734 16.706 15.510 14.034 -3.700 -21% 14.034 12.638 -1.397 -10% 

Akademikere, Kl 14.947 14.702 14.993 15.883 936 6% 15.883 16.761 878 6% 

Social- og sundhedspersonale, Regioner 11.933 10.688 9.669 9.105 -2.829 -24% 9.105 8.830 -275 -3% 

Specialarbejdere mv., Kl 9.761 8.247 7.752 7.294 -2.467 -25% 7.294 7.451 157 2% 

Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 9.616 9.251 8.800 8.821 -795 -8% 8.821 9.283 462 5% 

Socialrådg./socialformidlere, Kl 8.964 9.243 9.512 9.981 1.017 11% 9.981 10.336 354 4% 

Underordnede læger (reservelæger) 8.395 8.582 8.892 8.901 506 6% 8.901 8.942 41 0% 

Lægesekretærer 8.070 7.958 7.954 8.015 -55 -1% 8.015 8.079 64 1% 

Pædagogisk uddannede ledere 7.521 7.479 7.265 7.036 -485 -6% 7.036 6.720 -316 -4% 

Teknisk Service 6.908 6.823 6.750 6.885 -23 0% 6.885 7.895 1.010 15% 

Overlæger, lægelige chefer m.v. 5.116 5.484 5.536 5.793 677 13% 5.793 6.011 218 4% 

Akademikere, Regioner 4.975 5.179 5.353 5.838 863 17% 5.838 6.288 450 8% 
 

Kilde: krl.dk 
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Udviklingen for alle ansatte: Elever, flexjob og ekstraordinært ansatte medregnet   

Som for ordinært ansatte er tendensen, at udviklingen er positiv på landsplan i 2013. For FOAs grupper 

er udviklingen fortsat negativ, men mindre end tidligere. Regnet i fuldtidsbeskæftigede falder FOAs 

grupper 1 procent, svarende til ca. 1833 stillinger. Dette tal kan forklares med faldet i ikke ordinært 

ansatte.  

 

Udviklingen for fuldtidsbeskæftigede ikke ordinært ansatte på FOAs område er negativ i 2013, hvor 

niveauet falder 8 procent, svarende til ca. 2425 stillinger. Ud af disse er ca. halvdelen ekstraordinært 

ansatte. Differencen mellem fuldtidsbeskæftigede alle ansatte for FOAs grupper og faldet i ikke 

ordinært ansatte for FOAs grupper er de ca. 592 ekstra fuldtidsbeskæftigede ordinært ansatte 

præsenteret i Figur 1.  

 

 

 

 

Figur 5  Udvikling i alle ansatte i perioden 2009-2013 på landsplan og for FOAs grupper 

 

 

Alle ansatte 2009-2012 pct 2012-2013 pct 

Antal personer, alle ansatte landsplan -34.902 - 5% 3.040 0,5% 

Antal personer, alle ansatte FOA  -20.350 - 8% -22 0,0% 

Fuldtidsbeskæftigede, alle ansatte på landsplan -27.941 - 5% 359 0,1% 

Fuldtidsbeskæftigede, alle ansatte FOAs grupper -17.362 - 9% -1.832 -1,0% 
 

Kilde: krl.dk 

 

Figur 6  Udvikling i fuldtidsbeskæftigede for FOAs grupper 2012-2013 

 

Alle ansatte FOAs grupper 2012 2013 Difference Pct. 

Estraordinært ansatte 6.977 5.712 -1265 -18% 

Flexjob 8.345 7.577 -768 -9% 

Elever 16.783 16.390 -392 -2% 

Ikke ordinært ansatte i alt 32.104 29.680 -2425 -8% 

Ordinært ansatte 154.232 154.824 592 0% 

Alle ansatte FOAs grupper 186.271 184.439 -1833 -1% 
 

Kilde: krl.dk 

 



 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 8 

FOA – Fag og Arbejde 23. april 2014 

Bilag 1 Udviikling i seniorjob i årene 2012-2013 

Nedenstående figur viser stigningen i antallet af seniorjobbere i år 2012-2013, regnet i fuldtid. Der er 

en markant stigning i 2013, hvor antallet på landsplan øges med ca. 3666 fuldtidsstillinger. I 2012 var 

der 568 fuldtidsstillinger i alt. Figur 7 præsenterer data for landsplan, det kommunale Kontor- og it-

personale samt Teknisk service. I årene 2011-2012 stiger det landsdækkende niveau fra ca. 253 til ca. 

568 fuldtidsstillinger.  

 

 

  

Figur 7 Udvikling i antal seniorjob på landsplan, for Kontor- og it-personale (Kl) samt Teknisk 

Service 2012-2013 

 

 

Overenskomstområde, fuld tid 2012 2013 2012-2013 

Ialt 568 4234 3666 

Kontor- og It-personale, Kl 129 1008 878 

Teknisk Service 149 1164 1015 
 

Kilde: krl.dk 
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Data 

Data er offentligt tilgængelige på krl.dk. Alle data er udtrukket for december, hvilket giver et godt 

grudlag for at analysere udviklingen fra år til år. 

FOAs grupper er defineret ud fra nedenstående grupper. Flere af grupperne er delt, hvor ansatte er 

organiseret i forskellige forbund. Herved dækker FOA ikke alle individer i alle grupper. Fx dækker FOA 

ca. ti procent af 005 Specialarbejdere, Kl. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske 

assistenter er ligeledes fordelt på flere faglige organisationer, hvor FOA organiserer ca. 35 procent. 

  

288 Ambulanceuddannet personale, Regioner 

004 Arbejds-, vej- og gartnerformænd 

013 Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,Kl 

291 Brand- og ambulancepersonale Kbh, Frb 

122 Buschauffører m.v. 

149 Dagplejere 

215 Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,Kl 

285 Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,Regioner 

278 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. - København (kommunale inst.) 

176 Husassistenter, Kl 

289 Husassistenter, Regioner 

188 Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 

189 Kantineledere/rengøringsledere/-chefer 

169 Kedel- maskin- og motorpassere 

052 Led. værkst.pers. mv., klientv.,Kl 

286 Led. værkst.pers. mv., klientv.,Regioner 

067 Ledende Servicepersonale 

034 Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 

032 Maritimt personale 

185 Neurofysiologiassistenter og -elever 

065 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 

065 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 

281 Operationsteknikerelever 

211 Pau-elever  

076 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. - København (kommunale inst.) 

181 Pæd. pers., v. kommunale legepladser 

016 Pædagogisk personale i dagplejeordninger 

277 Pædagogisk uddannede ledere - konto 511 (dagpleje) 

277 Pædagogisk uddannede ledere - København (kommunale inst.) 

081 Pædagogiske konsulenter 

082 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 

254 Regions- og skolebetjente m.fl. 

206 Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse 
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194 Social- og sundhedspersonale, Kl 

283 Social- og sundhedspersonale, Regioner 

005 Specialarbejdere mv., Kl - København 

292 Specialarbejdere mv., Regioner 

072 Sygehusportører 

268 Teknisk Service 

111 Tilsynsførende ass., forsorgshjem 

111 Tilsynsførende ass., forsorgshjem 

233 Trafikkontrollører/driftsassistenter 

 


