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1. Introduktion
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser.

Analysen er lavet på baggrund af dataudtræk fra Danmarks Statistik: Beskæftigede lønmod-
tagere (2015, ultimo november) efter sektor1. I analysen tager vi udgangspunkt i sektoren 
’Stat’.

Datasættet fra 2015, som er den seneste opdatering, Danmarks Statistik har lavet på beskæf-
tigelsen i nævnte sektor, er opdelt efter hel- og deltidsmedarbejdere. I denne analyse har vi 
taget begge dele med2.

Beskæftigelsestallene er ikke korrigerede i forhold til flytningen af de ca. 3.900 statslige 
arbejdspladser fra hovedstaden til resten af Danmark, som forventes afsluttet i 2018. Det 
skyldes, at vi heller ikke har korrigeret for de mulige nye statslige arbejdspladser, der i mel-
lemtiden er blevet oprettet i eksempelvis hovedstaden fra november 2015 og frem til denne 
analyses udgivelsesdato i december 2017.

I analysen redegør vi også for udviklingen i antallet af statslige arbejdspladser fra 2008 til 
2015. Her kigger vi specifikt på udviklingen i forhold til fordelingen af de statslige arbejds-
pladser på kommune- og landsdelsniveau.

Denne analyse koncentrerer sig ikke om, hvor stor gevinsten for de enkelte landsdele og 
kommuner er ved de statslige arbejdspladser. Danmark på Vippen henviser i stedet til bogen 
’Udkantsmyten’ af Kaare Dybvad, MF, hvori han dokumenterer, at gevinsten ved statslige 
arbejdspladser og beskæftigede i offentlige virksomheder med afledte effekter er over 28 mil-
liarder kroner, som hovedstaden hvert år bliver begunstiget med, sammenlignet med hvis 
man fordelte arbejdspladserne ligeligt3.

1  RAS305: Beskæftigede lønmodtagere (ultimo november) efter arbejdsstedsområde, sektor, arbejdstidens om-  
fang, alder og køn

2  Samme metode er brugt tidligere i andre analyser af antallet og fordelingen af statslige arbejdspladser i Dan-  
mark. Senest i en analyse, som Ingeniørforeningen IDA foretog. For at have et retvisende sammenlignings-  
grundlag har vi i denne analyse valgt samme metode: https://ida.dk/content/danmark-er-i-balance

3 Dybvad, Kaare: Udkantsmyten, s. 120. 2015



Danmark på Vippen – Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser

6

1.1 Analysens hovedkonklusioner

•  Den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser i Danmark er skæv og til stor 
fordel for specielt hovedstadsområdet4:

 -  Der var i alt 194.816 statslige arbejdspladser i Danmark i 2015. 30,3 pct. af dem er 
placeret i landsdelen Byen København, hvor 13,3 pct. af befolkningen bor.

 -  47,3 pct. af alle statslige arbejdspladser er placeret i hovedstadsområdet, hvor 35,1 
pct. af befolkningen bor.

 -  66 pct. af alle statslige arbejdspladser er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, 
Odense og Aalborg, hvor 48,1 pct. af befolkningen bor.

 -  Landsdelen Byen København har 77 statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere. 
Til sammenligning har landsdelene Østjylland 28, Fyn 27 og Vest- og Sydsjælland 
21 statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere.

 -  Det er klart Lyngby-Taarbæk Kommune og Københavns Kommune, der har flest 
statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere – henholdsvis 101 og 86.

 -  Andelen af beskæftigede, der er ansat på en statslig arbejdsplads, er for hoved-
stadsområdet 9,3 pct., mens den for resten af Danmark er 6,6 pct.

 -  Andelen af beskæftigede, der er ansat på en statslig arbejdsplads, er for hoved-
stadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg 9,4 pct., mens den for resten af Dan-
mark er nede på 5,6 pct.

•  Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg har fået tusindvis af nye statsli-
ge arbejdspladser fra 2008 til 2015, mens resten af Danmark i samme periode har 
mistet statslige arbejdspladser:

 -  Hovedstadsområdet har fra 2008 til 2015 fået 6.053 flere statslige arbejdspladser. 
Det betyder også, at selvom vi trækker de 3.900 statslige arbejdspladser fra, som 
regeringen har flyttet eller flytter fra hovedstaden, så har hovedstadsområdet 
stadig et plus i perioden på knap 2.200.

 -  Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg har fra 2008 til 2015 fået 11.095 
flere statslige arbejdspladser. Resten af Danmark har i samme periode tabt 2.245 
statslige arbejdspladser. Hele 55 kommuner har tabt statslige arbejdspladser fra 
2008 til 2015.

4  Hovedstadsområdet er et geografisk område bestående af 34 hovedstadskommuner, som er gået sammen i sam-
menslutningen stopforskelsbehandlingen.nu. Danmark på Vippen bruger derfor begrebet ’hovedstadsområdet’ 
som fællesbetegnelse for de 34 kommuner gennem hele analysen.
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2. Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser
I det følgende afsnit redegør vi for den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser. Her-
efter følger en analyse af udviklingen af statslige arbejdspladser fra 2008 til 2015.

I 2015 var der i alt registreret 194.816 statslige arbejdspladser i Danmark. Det vil sige per-
soner, der er beskæftigede i det offentlige – herunder eksempelvis gymnasielærere, politibe-
tjente og dommere, men også ansatte i statslige styrelser, ministerier og institutioner, som 
ofte er dem, man diskuterer i forhold til debatten om flytning af statslige arbejdspladser. I 
dette afsnit er alle statslige arbejdspladser medregnet, ligesom vi ikke skelner mellem hel- 
og deltidsmedarbejdere. I bilag 1 kan du se en komplet liste over fordelingen af statslige 
arbejdspladser på kommuneniveau.

Den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser fordelt på landsdele i 2015 ser således 
ud:

Figur 1. Antal statslige arbejdspladser fordelt efter landsdele, 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
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Kigger vi på den procentvise fordeling af de statslige arbejdspladser, ser den således ud:

Figur 2. Andelen af statslige arbejdspladser i pct. fordelt på landsdele, 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Som det fremgår af figur 2, er over 30 pct. af alle statslige arbejdspladser placeret i landsde-
len Byen København, hvor 13,3 pct. af befolkningen bor.

Samler vi det, vi kalder for hovedstadsområdet, altså landsdelene Byen København, Køben-
havns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland, kan vi se, at 47,3 pct. af alle statslige arbejds-
pladser er placeret i hovedstadsområdet. Et område, hvor 35,1 pct. af befolkningen bor.

Kigger vi på koncentrationen af statslige arbejdspladser i de fire store byområder i Danmark, 
hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg, ser fordelingen mellem de områder og 
resten af Danmark sådan her ud (figur 3):
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Figur 3. Andelen af statslige arbejdspladser, 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Sammenligner vi igen med befolkningstallet i de store byområder, kan vi konkludere, at 
fordelingen er skæv og til fordel for de store byer. 66 pct. af de statslige arbejdspladser er 
som vist i figur 3 placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor 48,1 pct. 
af befolkningen bor.

I figur 4 kan vi se, hvordan fordelingen af antallet af statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyg-
gere er i samtlige kommuner i Danmark. Gennemsnittet ligger på 33 statslige arbejdspladser 
pr. 1000 indbyggere. Det vil sige, at 17 kommuner i Danmark har over gennemsnittet, mens 
hele 81 ligger under.

Det er dog klart Lyngby-Taarbæk Kommune og København Kommune, der med henholds-
vis 101 og 86 har flest statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere.
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Figur 4: Statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere fordelt på kommuner, 2015

Kommune: SA pr. 1000 indb.: Kommune: SA pr. 1000 indb.: Kommune: SA pr. 1000 indb.:

Lyngby- Taarbæk 101 Svendborg 22 Frederikssund 11

København 86 Aabenraa 22 Skanderborg 11

Allerød 71 Hvidovre 20 Dragør 10

Ballerup 69 Sorø 20 Herlev 10

Glostrup 64 Tønder 20 Ishøj 10

Frederiksberg 60 Helsingør 19 Kalundborg 10

Roskilde 59 Vejle 19 Fredensborg 9

Aalborg 53 Norddjurs 19 Hørsholm 9

Viborg 48 Randers 19 Greve 9

Haderslev 47 Lemvig 19 Vejen 9

Aarhus 47 Nyborg 18 Syddjurs 9

Holstebro 47 Sønderborg 18 Jammerbugt 9

Slagelse 46 Ringkøbing- Skjern 18 Gribskov 8

Skive 45 Mariagerfjord 17 Assens 8

Odense 44 Køge 16 Odder 8

Albertslund 43 Holbæk 16 Brønderslev 8

Frederikshavn 38 Vordingborg 16 Rebild 8

Bornholm 33 Billund 16 Rødovre 7

Varde 33 Faaborg-Midtfyn 15 Solrød 7

Ringsted 31 Ærø 15 Faxe 7

Hillerød 30 Silkeborg 15 Langeland 7

Fredericia 30 Struer 15 Nordfyns 7

Høje-Taastrup 29 Rudersdal 14 Fanø 7

Hjørring 28 Middelfart 14 Samsø 7

Esbjerg 27 Morsø 14 Kerteminde 6

Horsens 26 Vallensbæk 13 Hedensted 6

Brøndby 25 Lolland 13 Læsø 6

Gladsaxe 25 Ikast-Brande 13 Halsnæs 5

Kolding 25 Tårnby 12 Lejre 5

Herning 24 Gentofte 12 Egedal 4

Thisted 23 Odsherred 12 Stevns 4

Guldborgsund 22 Favrskov 12 Furesø 2

Næstved 22 Vesthimmerlands 12

Kilde: Danmarks Statistik, RAS305
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Ser vi på antallet af statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere i forhold til landsdelene, 
fremgår det af figur 5, at landsdelen Byen København med 77 klart er den landsdel med flest 
statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere. Herefter følger Københavns Omegn med 35, 
mens Nordsjælland med 16 er den landsdel med færrest statslige arbejdspladser pr. 1000 
indbyggere. De resterende landsdele ligger nogenlunde på samme niveau.

Figur 5. Antal statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere, 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Den skæve fordeling kommer særligt til udtryk, hvis vi kigger på hovedstadsområdet, 
Aarhus, Odense og Aalborg over for resten af Danmark. I de fire store byområder er der 46 
statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere, men der i resten af Danmark kun er 22.

Den skæve fordeling kommer også til udtryk, hvis vi sammenligner antallet af statslige 
arbejdspladser med den samlede mængde af beskæftigede i de forskellige landsdele (figur 6). 
Resultatet bliver, at 14 pct. af de beskæftigede i landsdelen København er ansat på en statslig 
arbejdsplads.
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Figur 6.  Andel af statslige arbejdspladser sammenlignet med andel af beskæftigede i pct. 
fordelt på landsdele, 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Selvom landsdelene Københavns Omegn og Nordsjælland ligger under landsgennemsnittet 
på 7,6 pct., betyder det ikke, at fordelingen er lige, hvis vi samler hovedstadsområdet under 
ét. Andelen af beskæftigede, der er ansat på en statslig arbejdsplads, er for hovedstadsområ-
det 9,3 pct., mens den for resten af Danmark er 6,6 pct. Samtidig nyder de omkringliggende 
landsdele, Københavns Omegn og Nordsjælland, godt af de mange statslige arbejdspladser i 
landsdelen Byen København, da det må forventes, at mange bor i de områder – og dermed 
betaler sin skat der, men arbejder i Byen København.

Kigger vi igen på de fire store byområder samlet, er resultatet ikke meget anderledes. An-
delen af beskæftigede, der er ansat på en statslig arbejdsplads i hovedstadsområdet, Aarhus, 
Odense og Aalborg, er 9,4 pct., mens den for resten af Danmark er nede på 5,6 pct.

Tallene er interessante, idet Ingeniørforeningen IDA i september 2017 fremlagde en kort 
opgørelse, som ifølge IDA dokumenterer, at der er balance i den geografiske fordeling af 
statslige arbejdspladser i Danmark5. Det konkluderede man netop på baggrund af beregnin-
ger af antallet af statslige arbejdspladser i 2015 sammenlignet med andelen af beskæftigede. 
I den forbindelse udtalte formanden for de offentligt ansatte i Ingeniørforeningen IDA, 
Carsten Eckhart Thomsen, følgende:

5 https://ida.dk/content/danmark-er-i-balance
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”Det er svært for mig at se, at der skulle være landsdele, der i dag sidder tilbage med Sorte-
per. Med mindre målet er, at de statslige arbejdspladser skal være fordelt med 100 procents 
nøjagtighed, mener jeg, at man kunne bruge de mange millioner, som udflytninger koster, 
på noget mere konstruktivt.”

Denne analyse af fordelingen af statslige arbejdspladser har dokumenteret, at ligegyldigt 
hvilket sammenligningsgrundlag vi gør brug af, så har ikke bare landsdelen Byen Køben-
havn forholdsmæssigt mange flere statslige arbejdspladser end resten af Danmark. Det 
gælder også for hovedstadsområdet samlet set og for de tre andre store byer, Aarhus, Odense 
og Aalborg.

IDAs konklusion – at ingen landsdele sidder tilbage med Sorteper – holder altså ikke. Den 
geografiske fordeling af statslige arbejdspladser er helt skæv, specielt når vi kigger på den 
procentmæssige fordeling (figur 2) og antallet af statslige arbejdspladser pr. 1000 indbyggere 
(figur 5), men også når vi kigger på andelen af statslige arbejdspladser sammenlignet med 
andelen af beskæftigede (figur 6).

IDA kommer frem til sin konklusion ved netop kun at se på andelen af statslige arbejdsplad-
ser sammenlignet med andelen af beskæftigede. Men undlader altså helt at se på den over-
ordnede procentmæssige fordeling samt andelen af statslige arbejdspladser i forhold til antal 
indbyggere. Derudover konkluderer IDA, at fordelingen er lige, på trods af at IDA’s egen 
opgørelse viser, at ’hovedstadsregionen’, som i IDA’s opgørelse består af landsdelene Byen 
København, Københavns Omegn og Nordsjælland, har 9 pct. af de statslige arbejdspladser 
i forhold til andelen af beskæftigede, mens eksempelvis Vest- og Sydsjælland, Sydjylland 
og Østjylland kun har 6 pct. Det er – på trods af at IDA konkluderer noget andet – en stor 
forskel.
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2.1 Udvikling i antal statslige arbejdspladser – 2008 til 2015

I dette afsnit kigger vi på udviklingen i antallet af statslige arbejdspladser fra 2008 til 20156. 
I perioden 2008 til 2015 er der samlet set i hele Danmark kommet 8.850 flere statslige ar-
bejdspladser.

Lad os i første omgang se nærmere på, hvordan de arbejdspladser fordeler sig på de enkelte 
landsdele:

Figur 7. Gevinst/tab statslige arbejdspladser fordelt på landsdele - 2008 til 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Figur 7 viser, at det primært er landsdelen Byen København samt landsdelene Københavns 
omegn, Fyn og Østjylland, der har fået flere statslige arbejdspladser fra 2008 til 2015. Mod-
sat har landsdelen Vest- og Sydsjælland samt Sydjylland oplevet et fald i perioden.

Kigger vi på hovedstadsområdet over for resten af Danmark (figur 8), er det også tydeligt, 
hvordan det primært er her, de fleste arbejdspladser i perioden er blevet placeret:

6  Perioden 2008 til 2015 er valgt, fordi Danmarks Statistik ikke leverer statistik før 2008 og efter 2015 om den 
geografiske fordeling af statslige arbejdspladser
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Figur 8. Gevinst/tab statslige arbejdspladser - 2008 til 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Hovedstadsområdet har altså fået 6.053 flere statslige arbejdspladser i perioden 2008 til 
2015. Det betyder også, at selvom vi trækker de ca. 3.900 statslige arbejdspladser fra, som 
regeringen siden 2015 har flyttet eller flytter fra hovedstaden til resten af Danmark, så har 
hovedstadsområdet stadig et plus i perioden på knap 2.200.

Samtidig skal vi have in mente, at hovedstadsområdet fra 2015 til ultimo 2017 ganske givet 
pr. automatik har fået tilført flere statslige arbejdspladser, som tilfældet jo var fra 2008 til 
2015.

Lægger vi de tre store byer, Aarhus, Odense og Aalborg, sammen med hovedstadsområdet, 
kan vi faktisk se, at resten af Danmark har oplevet et tab af statslige arbejdspladser fra 2008 
til 2015 på 2.245, mens hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg modsat kan notere 
en gevinst i perioden på hele 11.095 statslige arbejdspladser (figur 9):
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Figur 9. Gevinst/tab statslige arbejdspladser - 2008 til 2015

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Zoomer vi helt ind på de enkelte kommuner (figur 10, næste side), fremgår det også tydeligt, 
at det er kommuner i hovedstadsområdet samt de resterende tre store kommuner, der kan 
notere en markant stigning i antallet af statslige arbejdspladser fra 2008 til 2015, mens 55 
kommuner har tabt statslige arbejdspladser i perioden.

Samtidig viser tallene for eksempelvis Gladsaxe og Sønderborg kommuner tydeligt, hvor 
stor betydning flytning af en stor statslig arbejdsplads – Danmarks Radio fra Gladsaxe og 
Sergentskolen fra Sønderborg – kan have for enkelte kommuner. Det gælder især for de 
kommuner, hvor antallet af statslige arbejdspladser i og omkring kommunen i forvejen er 
lavt, eller hvor arbejdspladsen flytter langt væk. Netop derfor bliver eksempelvis Sønder-
borg også hårdere ramt end Gladsaxe, hvor flytningen af medarbejdere fra Gyngemosen i 
Gladsaxe Kommune til DR Byen i Ørestaden – der er i alt 12 kilometer – næppe har ændret 
meget på bosætningen i Gladsaxe.
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Figur 10. Gevinst/tab statslige arbejdspladser fordelt på kommuner – 2008 til 2015

Kommune Gevinst/tab Kommune Gevinst/tab Kommune Gevinst/tab

København 2.932 Helsingør 22 Tønder -56

Aarhus 2.167 Rødovre 20 Struer -56

Aalborg 1.499 Egedal 14 Langeland -57

Odense 1.376 Greve 10 Hedensted -62

Glostrup 1.113 Kalundborg 7 Norddjurs -65

Lyngby- Taarbæk 1.096 Silkeborg 5 Faxe -73

Frederiksberg 1.070 Læsø 5 Vesthimmerlands -76

Ballerup 951 Vejen 4 Svendborg -78

Holstebro 489 Randers 4 Bornholm -80

Kolding 483 Ærø 1 Aabenraa -90

Skive 460 Middelfart -1 Furesø -94

Høje-Taastrup 417 Fredensborg -2 Lemvig -105

Allerød 329 Morsø -2 Hørsholm -112

Vejle 317 Stevns -5 Esbjerg -118

Ringsted 216 Fanø -5 Rudersdal -141

Sorø 198 Ikast-Brande -7 Herlev -142

Horsens 195 Samsø -10 Billund -162

Hillerød 172 Rebild -10 Albertslund -191

Mariagerfjord 131 Gribskov -11 Hjørring -210

Odsherred 110 Lejre -12 Ishøj -216

Køge 108 Kerteminde -12 Holbæk -233

Syddjurs 81 Halsnæs -19 Lolland -236

Gentofte 74 Assens -19 Slagelse -258

Vallensbæk 73 Brønderslev -20 Haderslev -262

Herning 49 Næstved -21 Tårnby -282

Jammerbugt 47 Guldborgsund -30 Ringkøbing- Skjern -311

Frederikssund 44 Odder -31 Viborg -330

Varde 43 Skanderborg -37 Fredericia -346

Roskilde 37 Nyborg -40 Sønderborg -429

Nordfyns 35 Brøndby -42 Vordingborg -564

Dragør 33 Hvidovre -42 Frederikshavn -602

Faaborg- Midtfyn 29 Favrskov -50 Gladsaxe -1.119

Solrød 23 Thisted -55 Samlet 8.850

Kilde: Danmarks Statistik, RAS305.
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Bilag 1: Antal statslige arbejdspladser fordelt på kommuner, 2015

Kommune Antal SA Kommune Antal SA Kommune Antal SA

København 52087 Solrød 175 Vejle 2204

Frederiksberg 6297 Faxe 282 Aabenraa 1322

Dragør 146 Guldborgsund 1368 Favrskov 598

Tårnby 540 Holbæk 1171 Hedensted 307

Albertslund 1209 Kalundborg 496 Horsens 2407

Ballerup 3334 Lolland 588 Norddjurs 728

Brøndby 897 Næstved 1848 Odder 196

Gentofte 945 Odsherred 417 Randers 1916

Gladsaxe 1759 Ringsted 1072 Samsø 27

Glostrup 1457 Slagelse 3662 Silkeborg 1418

Herlev 304 Sorø 599 Skanderborg 687

Hvidovre 1113 Stevns 106 Syddjurs 411

Høje-Taastrup 1471 Vordingborg 742 Aarhus 16019

Ishøj 233 Assens 367 Herning 2195

Lyngby-Taarbæk 5628 Faaborg-Midtfyn 773 Holstebro 2788

Rødovre 309 Kerteminde 153 Ikast-Brande 545

Vallensbæk 207 Langeland 100 Lemvig 396

Allerød 1788 Middelfart 565 Ringkøbing-Skjern 1050

Egedal 201 Nordfyns 235 Skive 2102

Fredensborg 386 Nyborg 578 Struer 337

Frederikssund 507 Odense 8974 Viborg 4736

Furesø 111 Svendborg 1324 Brønderslev 296

Gribskov 339 Ærø 97 Frederikshavn 2315

Halsnæs 161 Billund 442 Hjørring 1863

Helsingør 1234 Esbjerg 3225 Jammerbugt 374

Hillerød 1522 Fanø 26 Læsø 12

Hørsholm 231 Fredericia 1542 Mariagerfjord 741

Rudersdal 790 Haderslev 2679 Morsø 291

Bornholm 1347 Kolding 2324 Rebild 243

Greve 450 Sønderborg 1400 Thisted 1053

Køge 995 Tønder 795 Vesthimmerlands 473

Lejre 147 Varde 1694 Aalborg 11237

Roskilde 5169 Vejen 396
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