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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 30. marts 2012 stillet følgende spørgsmål nr.
277 (BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af ikke-medlem 
af Benny Engelbrecht (S) (MFU).

Spørgsmål nr. 277:
”Vil ministeren fremsende en opgørelse i tabelform, der viser udviklingen i antallet 
af tabte private arbejdspladser i perioden 1. kvartal 2009 til 3. kvartal 2011 fordelt 
på hvert kvartal, herunder oplyse det samlede antal tabte private arbejdspladser i 
perioden, samt oplyse hvor mange tabte private arbejdspladser det svarer til i gen-
nemsnit henholdsvis pr. måned og pr. dag i perioden.”

Endeligt svar:
Der findes ikke umiddelbart statistik for antallet af tabte/nedlagte private arbejds-
pladser. Der ses i stedet på udviklingen i den private beskæftigelse. 

Den private beskæftigelse inkl. selvstændige er i perioden fra 1. kvartal 2009 til 3. 
kvartal 2011 faldet med omkring 132.000 personer. Det dækker over kraftige fald 
fra periodens start og frem til og med 1. kvartal 2010. Herefter har den private be-
skæftigelse stabiliseret sig, jf. tabel 1.

Tabel 1 
Antal private beskæftigede. Kvartalsvis opgørelse. Opgjort i antal personer.

Kvartal Privat beskæftigelse

--- antal beskæftigede ---

2009K1 2.068.500

2009K2 2.020.200

2009K3 1.983.100

2009K4 1.950.500

2010K1 1.932.300

2010K2 1.936.300

2010K3 1.929.300

2010K4 1.931.700

2011K1 1.927.400

2011K2 1.933.100

2011K3 1.936.600
Anm.: Den private beskæftigelse er opgjort via det samlede antal be-
skæftigede fratrukket antal beskæftigede indenfor offentlig forvaltning og 
service.
Anm.: Tallene er handelsdags- og sæsonkorrigerede.
Kilde: Danmarks Statistik (kvartalsvist nationalregnskab).
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Udviklingen i den private beskæftigelse svarer til, at den private beskæftigelse er 
faldet med gennemsnitligt ca. 4.000 pr. måned og omkring 130 pr. dag i perioden
fra 1. kvartal 2009 til 3. kvartal 2011.

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


