
Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 12. januar 2015 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 146 (Alm. del) af 11. 
december stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvor mange færre offentligt ansatte der vil være i politiet i 

2020, hvis der indføres pris- og lønreguleret nulvækst i det offentlige forbrug fra 

og med 2015, og den relative fordeling af de offentligt ansatte fastholdes på den 

senest tilgængelige fordeling? Ministeren bedes i sin besvarelse benytte den 

detaljerede funktionelle fordeling af den offentlige sektor (COFOG). 

 

Svar 

Neden for er Finansudvalgets spørgsmål 146-149 af 11. december 2014 besvaret under 

ét. 

 

Det anføres i Finansudvalgets spørgsmål 146-149 af 11. december 2014, at de bedes 

besvaret med udgangspunkt i den relative fordeling af offentligt ansatte indenfor 

de såkaldte COFOG-undergrupper politi, fængsler, domstole og brandvæsen.  

 

I Danmarks Statistiks offentlige beskæftigelsesstatistik opgøres antallet af 

fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service fordelt på 

såkaldte COFOG-hovedgrupper1. Danmarks Statistik offentliggør imidlertid ikke 

den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fordelt på COFOG-undergrupper, da 

datamaterialet ikke er kvalitetssikret på det mere detaljerede niveau. 

 

Til at besvare spørgsmålet har Danmark Statistik leveret et særudtræk for 2013, så 

det er muligt at opgøre den relative fordeling af offentligt ansatte indenfor de 

respektive COFOG-undergrupper. På det mere detaljerede niveau er tal vedr. 

antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt efter COFOG-undergrupper 

meget usikre, jf. ovenfor. 

 

I 2013 var der ca. 15.500 fuldtidsbeskæftigede inden for politi, ca. 5.000 

fuldtidsbeskæftigede inden for fængsler, ca. 2.500 fuldtidsbeskæftigede inden for 

domstole og ca. 2.000 fuldtidsbeskæftigede inden for brandvæsen. Det svarer 

                                                 
1 Fordelingen efter formål/udgiftsområde følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government), 
som er baseret på retningslinjer fra Eurostat. Dette klassifikationssystem benyttes i nationalregnskabet vedrørende 
udgifterne til offentlig forvaltning og service. 
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henholdsvis til ca. 2 pct., 0,7 pct., 0,3 pct. og 0,3 pct. af det samlede antal 

fuldtidsbeskæftigede i offentlig forvaltning og service i 2013.  

 
Pris- og lønreguleret nulvækst skønnes frem mod 2020 at indebære en reduktion 
af den offentlige beskæftigelse inden for offentlig forvaltning og service 
sammenlignet med Opdateret 2020-forløb, august 2014 på ca. 28.000 
fuldtidsbeskæftigede, jf. svar på FIU-spørgsmål 52 af 31. oktober 2014.  
 
Det bør bemærkes, at sammensætningen af offentlige ansatte frem mod 2020 ikke 
kendes, da den afhænger af politiske prioriteringer. Endvidere kendes fordelingen 
af offentlige udgifter til varekøb og lønninger ikke, ligesom der kan være 
demografiske forskydninger, der kan påvirke sammensætningen af den offentlige 
beskæftigelse. De nedenstående beregninger skal således betragtes som et 
regneeksempel, hvor beskæftigelsen inden for de respektive COFOG-
undergrupper forudsættes at udvikle sig proportionalt med den offentlige 
beskæftigelse generelt. 
 
Under ovenstående forudsætninger er reduktionen inden for de respektive 
undergrupper som andel af den samlede mindrebeskæftigelse i 2020 
beregningsteknisk opgjort i tabel 1.  

 

Tabel 1 

Forskel i offentlig beskæftigelse inden for undergrupperne politi, fængsler, domstole og brandvæsen mellem 

nulvækst i det offentlige forbrug og Opdateret 2020-forløb, august 2014,  

 

 2020 

Fuldtidsbeskæftigede (1.000 personer)  

Politi -0,6 

Fængsler  -0,2 

Domstole -0,1 

Brandvæsen -0,1 
 

 Anm.: Beregningerne er baseret på opgørelsen i det hidtidige nationalregnskab (ESA95), og afspejler ikke det 

hovedreviderede nationalregnskab (ESA2010) fra Danmarks Statistik, der blev offentliggjort 15. september 

2014. Det forudsættes i beregningerne, at en fuldtidsbeskæftiget arbejder 222 dage ∙ 7.4 timer = 1642 timer 

årligt. 

Kilde:  Opdateret 2020-forløb, august 2014, Særudtræk baseret på Danmarks Statistiks offentlige beskæftigelsesstatistik og egne 

beregninger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Corydon 
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