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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 2. juli 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 559 

(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads An-

dersen (KF). 

 

Spørgsmål nr. 559: 

 

”Vil ministeren oplyse udviklingen i antallet af ansatte på landets jobcentre over de 

seneste 10 år samt oplyse, hvor mange ansatte der er pr. ledige?” 

 

Svar:  

Af tabel 1 fremgår udviklingen i antal ansatte på landets jobcentre1, antal helårsper-

soner der modtager ydelse samt antal ansatte pr. helårsperson for perioden 2011-

2021. Antallet af fuldtidsbeskæftigede dækker over samtlige fuldtidsbeskæftigede i 

jobcentrene konteret på konto 6.45.53 og dækker dermed også over ansatte, der 

ikke har borgerkontakt.   

 

I april 2021 var der ifølge Kommunernes og Regionernes løndatakontor registeret 

12.484 fuldtidsbeskæftigede i jobcentrene, mens der i perioden januar-juni 2021 i 

gennemsnit var 372.082 helårspersoner på ydelse (eksklusiv førtidspension, fleks-

job og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere i introduktionsprogram). 

Det svarer til knap 0,03 fuldtidsbeskæftiget medarbejder pr. helårsperson, der mod-

tager ydelse.  

 

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at konkludere hvorvidt antallet af ansatte 

personer med borgerkontakt har ændret sig i perioden 2011-2021, da opgørelsen 

ikke skelner mellem fuldtidsbeskæftigede med og uden borgerkontakt.   

 

 

 

                                                      

1 Antal fuldtidsbeskæftigede konteret på konto 6.45.53 Jobcentre, 2019-struktur. Antal fuld-

tidsbeskæftigede dækker ikke over personer, der er konteret andetsteds og eksempelvis va-

retager aktivering mv.  
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Tabel 1  

Oversigt over antal fuldtidsansatte i jobcentre og antal helårspersoner på 

ydelse 

  
Antal fuldtidsbeskæfti-

gede i jobcentre1 
Antal helårspersoner på 

ydelse2 
Antal ansatte pr. helårs-

person på ydelse3 

2011 10.663 369.808 0,03 

2012 10.601 374.814 0,03 

2013 10.666 367.256 0,03 

2014 10.608 358.549 0,03 

2015 11.016 361.584 0,03 

2016 11.618 347.986 0,03 

2017 12.111 333.144 0,04 

2018 12.371 325.740 0,04 

2019 12.158 324.539 0,04 

2020 12.356 364.342 0,03 

2021 12.484 372.082 0,03 
 

 Anm.: 1: Antal helårsbeskæftigede baseres på data fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor, antal fuldtidsbe-

skæftigede i december 2011-2020 og april 2021 på konto 6.45.53 Jobcentre administration 2019-struktur). 2: 

Antal helårspersoner eksklusiv førtidspension og fleksjob. Antal helårspersoner dækker over modtagere af a-

dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for introduktionspro-

gram, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og for- og revalidering. 2021 er ba-

seret på et gennemsnit af perioden januar-juni 2021. 3: Antal ansatte pr. helårsperson er antal fuldtidsbeskæfti-

gede på konto 6.45.53 divideret med antallet af helårspersoner i det respektive år. 

Kilde: Kommunernes og Regionernes løndatakontor (helårsbeskæftigede i jobcentre), Jobindsats.dk (helårspersoner 

på ydelse) og egne beregninger. 

  

 

Venlig hilsen 

 

 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 


