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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 11. januar 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 
204 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif 

Lahn Jensen (S). 
 

Spørgsmål nr. 204: 
”Ministeren bedes oplyse alle de brancher, som ifølge Beskæftigelsesministeriet 
udgør de nedslidningstruede brancher (som fx anvendes i forbindelse med de 
særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher og sporskifteordningen) og 

antallet af beskæftigede i hver af de nedslidningstruede brancher og i alt pr. dags 
dato (nyest mulige tal) i en tabel. ” 
 

Svar: 
Beskæftigelsesministeriet anvender forskellige kriterier ved udpegning af målgrup-
per til forskellige indsatser, alt afhængigt af indsatsernes formål. Beskæftigelses-

ministeriet har således ikke en officiel fortegnelse over nedslidningstruede bran-
cher. 
 

Arbejdstilsynet gennemfører ikke mere særlige tilsynsindsatser i nedslidningstrue-
de brancher, men Arbejdstilsynet har siden 2016 gennemført det udvidede risiko-
baserede tilsyn (URT). De brancher, der pt. er udtaget til udvidede risikobaserede 

tilsyn, fremgår af tabel 1. De brancher, der er udtaget til sporskifteordningen, frem-
går af tabel 2.  
 

Tabel 1: Nuværende brancher i det udvidede risikobaserede tilsyn 

Brancher Beskæftigelsestal  

Hospitaler 120.558 

Døgninstitutioner og hjemmepleje (med undtagelse 
af enkeltbranchen ’Plejehjem’) 

117.657 

Slagterier 17.726 

Politi 15.963 

Domstole og fængselsvæsen  9.049 

I alt  280.953 

Kilde: Arbejdstilsynet Administrative Informationssystem og Danmarks Statistiks data om ansatte i 

produktionsenheder (opdateret med data fra 2. kvartal 2018).  
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Tabel 2: Brancher udpeget til sporskifteordningen  

Brancher Beskæftigelsestal  
Anlægsarbejde 22.718 

Daginstitutioner 142.390 

Døgninstitutioner og hjemmepleje 194.360 

Frisører og anden personlig pleje 9.792 

Færdiggørelse af byggeri 64.417 

Hotel og camping 26.476 

Installation og reparation af maskiner og udstyr 10.842 

Landbrug skovbrug og fiskeri 53.305 

Nærings- og nydelsesmidler 40.191 

Opførelse og nedrivning af byggeri 84.341 

Politi beredskab og fængsler 42.922 

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen 27.602 

Rengøring 63.137 

Restauranter og barer 116.813 

Serviceydelser i forbindelse med luftfart 8.177 

Slagterier 17.726 

Transport af passagerer 40.545 

Transportmidler 27.087 

Træ og møbler 18.065 

Vand kloak og affald 12.997 

I alt  1.023.903 

Kilde: Arbejdstilsynet Administrative Informationssystem og Danmarks Statistiks data om ansatte i 

produktionsenheder (opdateret med data fra 2. kvartal 2018). 
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