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Indledning 

Som fælles arbejdsgiverorganisation følger KL løbende udviklingen i mulighederne for 

at rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft på tværs af landets kommuner. 

Denne rapport er et led i KL’s analytiske arbejde inden for rekrutteringsområdet. 

Rapporten danner et statistisk overbliksbillede af udfordringer i kommunernes aktuelle 

rekrutteringssituation. Rapporten skal dermed ses som et generelt statusbillede, der 

kan danne grundlag for at iværksætte nærmere analyser eller på anden måde følge op 

på områder, hvor der vurderes at være særlige udfordringer. På enkelte områder, hvor 

det vurderes, at der kan opstå snarlige rekrutteringsudfordringer, vil der dog allerede i 

denne rapport blive foretaget simple beregningstekniske fremskrivninger. 

Rapporten er inddelt i fire overordnede dele. I del 1 beskrives kommunernes 

nuværende arbejdsstyrke og udviklingen heri i forhold til antal, uddannelsesniveau og 

regional fordeling. I del 2 ses der, ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, nærmere 

på de generelle rekrutteringsudfordringer på det nuværende generelle og kommunale 

arbejdsmarked. Del 3 ser nærmere på fremskrivninger af demografiske udviklinger, der 

vil påvirke den regionale efterspørgsel på arbejdskraft inden for bestemte 

velfærdsområder. Endeligt ser del 4 på, hvordan ændringer i faktorer såsom arbejdstid, 

uddannelsesoptag, geografisk mobilitet, seniorer på arbejdsmarkedet, sygefravær og 

tilbagetrækningsalder ændrer på udbuddet af arbejdskraft. 

Datagrundlaget udgøres af eget survey, survey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR), registerdata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 

(KRL) samt registerdata på individniveau fra Danmarks Statistik (DST). 

Det er sekretariatet i Arbejdsgiverpolitisk Center (APC), KL, der har udfærdiget 

rapporten. Kontaktpersonen i APC er analysekonsulent Erik Petrovski (erpe@kl.dk). 

Sammenfatning 

Målt i arbejdskraft er kommunernes tre største velfærdsområder dagtilbud, 

skoleundervisning samt sundheds- og ældrepleje. To ud af tre af disse 

velfærdsområder oplever umiddelbart aktuelle rekrutteringsudfordringer. 

Dagtilbud er det eneste område, hvor der hverken er aktuel mangel eller udsigt til 

mangel på arbejdskraft i den nærmeste fremtid. I surveys rapporteres der derimod om 

rigelig eller tilpas med arbejdskraft blandt alle grupper af pædagogisk personale. 

Ligeledes har optaget til de pædagogiske uddannelser været stigende (13,6 % siden 

2010). På efterspørgselssiden er der kun udsigt til en moderat stigning i antal småbørn 

på cirka 9 % frem til 2040 – om end en stigning på 19 % frem til 2030. 

På skoleområdet rapporteres der aktuelt om mangel på folkeskolelærere ifølge surveys 

af hele arbejdsmarkedet (STAR) samt blandt lidt over en tredjedel af kommuner (39 %) 

i eget survey. I relation hertil er det dog vigtigt at have øje for især to faktorer. For det 

første har antallet af nyuddannede lærere været stigende (13%) siden 2013. For det 

andet kan den demografisk udvikling forventes at udligne manglen på lærere på 

mellemlang sigt, da der frem til 2028 vil være et fald på 4,4 % i antal børn i 

skolealderen. 
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Situationen inden for sundheds- og ældreplejen skiller sig ud fra de to tidligere nævnte 

velfærdsområder. Aktuelt rapporterer 73 % af kommuner om mangel på ansatte – der 

er især mangel på SOSU-assistenter samt sygeplejersker (ifølge STAR). Andre kendte 

faktorer peger på, at rekrutteringssituationen umiddelbart kan blive sværere fremover. 

På efterspørgselssiden handler det især om, at antallet af 80+ årige forventes forøget 

med 104 % (godt 259.000 personer) frem til 2040 – samtidig med at det nære 

sundhedsvæsen i kommunerne opbygges. Samtidig kan udbuddet af SOSU’er – den 

primære arbejdsgruppe i sundheds- og ældrepleje – dog forventes at falde de næste 

år. Dette skyldes, at SOSU’er er blandt de ældste stillingsgrupper i kommunerne og 

samtidig har en lav tilbagetrækningsalder (63 år i 2015). Derudover er optaget på 

SOSU-uddannelserne faldet med 25 % fra 2015-2016. Til afhjælpning af 

efterspørgslen i sundheds- og ældreplejen er dog væsentlige faktorer som bl.a. sund 

aldring, velfærdsteknologi og samskabelse. De konkrete effekter heraf er umiddelbart 

ubekendt – særligt i forhold til udfordringerne på kort sigt.  

På tværs af de kommunale velfærdsområder udgør de ansattes høje aldersprofil, 

kombineret med en lav tilbagetrækningsalder, i tiltagende grad en udfordring for 

arbejdsudbuddet. 25 % af de kommunalt ansatte er således 55+ år i 2017 – hvilket 

svarer til 117.270 enkeltpersoner, og den kommunale tilbagetrækningsalder var blot 

63,1 år i 2015, hvilket er under gennemsnittet på 64 år for hele arbejdsmarkedet. 

Kombineret peger en ældre aldersprofil og lav tilbagetrækningsalder på et svind i 

arbejdsudbuddet: Specifikt estimerer KL’s sekretariat i denne rapport, at godt 68.000 

(58,3 %) af de ansatte, der i dag er 55+ år vil være forsvundet fra det kommunale 

arbejdsmarked over de næste fem år. Der vurderes således at være potentiale i øget 

fastholdelse blandt seniorer. 

Lav beskæftigelsesgrad er endnu en udfordring for arbejdsudbuddet på tværs af 

velfærdsområder. Andelen af kommunalt ansatte, der arbejder tæt på fuld tid (32 timer 

om ugen eller mere1), har været svagt faldende fra 61,9 % i 2008 til 60,3 % i 2016. I 

2016 ligger andelen af kommunalt ansatte på tæt på fuld tid dermed 8,5 %-point under 

gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet. Enkelte grupper har en stor andel ansatte, 

som arbejder mindre end 37 timer om ugen: I 2017 er 86 % af SOSU’er og 71 % af 

sundheds- og sygeplejersker således på deltid.  

                                                      

1 Definition fra Danmarks Statistik. Dette timetal er mere sammenligneligt med fuld tid på det 
private arbejdsmarked, hvor timetal kan fluktuere. 
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Det kommunale arbejdsmarked 

Dette afsnit giver et overblik over udviklingen i kommunernes arbejdskraft – opgjort i 

antal fuldtidspersoner og fordelt på geografi og uddannelse. 

Antal stillinger 

• Kommunerne har samlet reduceret antallet af stillinger opgjort som fultidspersoner2 

siden 2009 med 6,8 % – men der er store geografiske forskelle i udviklingen. 

• Siden 2009 er der sket en markant stigning i antal fuldtidspersoner blandt de 

højere uddannede grupper inden for sundheds- og ældreplejen, såsom sundheds- 

og sygeplejersker, samt ergo- og fysioterapeuter. 

I maj 2017 er der 461.690 ordinært kommunalt ansatte3, hvilket svarer til 373.904 

fuldtidspersoner – jævnfør figur 1. Heraf 190.910 fultidspersoner (51%) inden for 

sociale opgaver og beskæftigelse – primært SOSU-grupper (64.042), pædagoger 

inklusive medhjælpere og assistenter (42.912) samt sundheds- og sygeplejersker 

(8.726)4. Inden for undervisning og kultur findes 95.821 fultidspersoner (26 %) – 

primært lærere (48.314) og pædagoger inklusive medhjælpere og assistenter (19.486). 

Inden for fællesudgifter og administration findes der 55.115 fultidspersoner (15 %) – 

primært specialister (12.251) og socialrådgivere (8.116). 

  

Der har siden 2009 været et generelt fald i fuldtidspersoner i kommunerne på 6,8 % - 

jævnfør figur 2. Det fremgår desuden, at selvom arbejdskraften i kommunerne i alt er 

reduceret, så bliver denne udvikling til en hvis grad udlignet af kommuner i Region 

Hovedstaden, der i 2017 ligger på 98 % af de årsværk, som de havde i 2009. Modsat 

                                                      

2 En fuldtidsperson opgøres som en stilling på 37 timer om ugen. For eksempel udgør to 
personer på halv tid én fuldtidsperson. 
3 Ordinært ansatte defineres som overenskomst- og tjenestemandsansatte. 
4 Der findes yderligere 2.012 sundheds- og sygeplejersker inden for sundhedsområdet. Det giver 
i alt 11.510 fuldtidspersoner. 
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har kommunerne i Region Sjælland reduceret flest fuldtidspersoner – her er der i 2017 

88 % så mange årsværk som i 2009. 

  

Figur 3 viser udviklingen i antal fuldtidspersoner fordelt på KRL’s stillingskategorier. I 

2017 er der, sammenlignet med 2009, 48 % flere ergo- og fysioterapeuter, 27 % flere 

sundheds- og sygeplejersker, 13 % flere SOSU-hjælpere og -assistenter, samt 8 % 

flere pædagoger5. Modsat er der 54 % færre fultidspersoner blandt ufaglærte og gamle 

SOSU-grupper6, 45 % færre rengøringsassistenter, 27 % færre pædagogmedhjælpere 

og -assistenter og 13 % færre lærere7. Kombineres de to SOSU-grupper er der sket et 

fald på 7 % siden 20098. 

 

                                                      

5 Begrænset til KRL-stillingsgruppen “pædagoger” 
6 Omfatter ufaglærte SOSU, hjemmehjælpere, sygehjælpere, plejeassistenter, plejere m.v. 
7 Omfatter Lærere på grundløn, komb.løn, personlig ordning, timelønnede og øvrige. 
8 Udviklingen skal generelt ses i relation til stigende udlicitering inden for enkelte grupper. 
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Uddannelsesbaggrund 

• Det kommunale arbejdsmarked er præget af en stor andel ansatte med mellem-

lange videregående uddannelser (37 %), faglærte (31 %) og ufaglærte (24 %). 

• Fra 2011 til 2016 er der dog sket en stigning i personer med lange videregående 

uddannelser (+1,5%-point) og et fald i ufaglærte (-2,9 %-point). 

Kommunalt ansatte har primært en uddannelsesbaggrund med en mellemlang 

videregående uddannelse (37 %), mens de faglærte udgør 31 % og de ufaglært udgør 

23,8 % - jævnfør figur 4. Endvidere er det 6 % af de ansatte i kommunerne, der har en 

lang videregående uddannelse, og 2 % der har en kort videregående uddannelse. 

 

Ligesom på det generelle arbejdsmarked sker der en udvikling imod et stigende 

uddannelsesniveau inden for kommunerne. Fra 2011 til 2016 er det 2,9 %-point færre 

kommunalt ansatte, der er ufaglærte og 0,5 %-point færre der er faglærte – jævnfør 

figur 5. Modsat er der 0,14 %-point flere med en KVU, 1,9 %-point flere med en MVU 

og 1,5%-point flere med en LVU i kommunerne. 
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Kommunerne har haft den samme stigning i antal LVU’er som den private sektor (1,4 

%-point), men dog noget lavere end både regioner (2,9 %-point) og staten (5,5 %-

point). Dette ses i figur 5. Derudover kan det bemærkes, at kommunerne har haft det 

laveste fald i faglærte, men dog et af de højeste fald i ufaglært – kun staten har et 

højere fald i ufaglærte (-3,3 %-point). 

Geografiske forskelle i uddannelsesniveau 

Der findes en række geografiske forskelle i uddannelsesniveauet blandt de kommunalt 

ansatte. (se næste side for danmarkskort) 
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Det er især kommunerne i hovedstadsområdet, Aarhus og enkelte andre kommuner, 

som har den største andel ansatte, der er ufaglærte9. Dette fremgår af figur 6. 

 

                                                      
  

9 Med til kommunalt ansatte tæller også unge og andre kortvarigt ansatte, som i særlig grad er 
ufaglærte. 

Figur 6: Flest ufaglærte kommunalt ansatte i de fleste storbykommuner 

Andel ansatte som er ufaglærte, fordelt på kommuner i 2016 

 

Data: År 2016. Egne Beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA) 
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Det er især land- og provinskommunerne, der har en stor andel faglærte ansatte. Dette 

fremgår af figur 7. 

 

 

 

  

Figur 7: Flest faglærte i land- og provinskommuner 

Andel ansatte som er faglærte, fordelt på kommuner i 2016 

 

Data: År 2016. Egne Beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA) 
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Det er overvejende storbykommunerne i hovedstadsområdet, Aalborg og Aarhus-

egnen, der har den største andel ansatte med en videregående uddannelse, mens 

landkommuner har den laveste andel. Dette fremgår af figur 8. 

 

  

Figur 8: Ansatte med videregående uddannelser i storbykommuner 

Andel ansatte som har en KVU, MVU eller LVU, fordelt på kommuner i 2016 

 

Data: År 2016. Egne Beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA) 
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Aktuelle rekrutteringsudfordringer 

I dette afsnit undersøges rekrutteringsudfordringerne for hele arbejdsmarkedet – 

fordelt på regioner og stillingskategorier. Desuden ses der særskilt på det kommunale 

arbejdsmarked. 

Undersøgelser for hele arbejdsmarkedet 

• Antal forgæves rekrutteringer på hele arbejdsmarkedet er begyndt at stige igen – 

fra 5.100 i 2012 til 15.400 i 2017. 

• Der er omfattende rekrutteringsudfordringer for SOSU-assistenter, sygeplejersker 

og folkeskolelærere. Mens arbejdsmarkedssituationen for pædagoger (af alle 

slags) er præget af rigelig med arbejdskraft. 

• Flest kommunerne vurderer mangel på arbejdskraft inden for områderne ældre (73 

%), teknik & miljø (53 %), samt sundhed (49 %). 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udgiver halvårlige resultater fra 

spørgeskemaundersøgelser, hvor knap 15.000 virksomheder (herunder offentlige) 

svarer på spørgsmål om rekrutteringsproblemer. Disse virksomheder dækker cirka 40 

% af arbejdsmarkedet. Ved rekrutteringsudfordringer forstås i denne sammenhæng, at 

der er gennemført en rekrutteringsproces uden ansættelse. Resultaterne af 

undersøgelsen fremgår af figur 9. 

Undersøgelsen viser, at der er sket et omfattende fald i antal forgæves rekrutteringer 

på hele arbejdsmarkedet efter finanskrisen, men at der siden 2012 igen er forekommet 

en stigning i antallet af forgæves rekrutteringer – fra 5.100 i 2012 til 15.400 i 2017. 

 

STAR offentliggør desuden tal for rekrutteringssituationen, opdelt på bestemte 

stillingskategorier og landsdele – kaldet Arbejdsmarkedsbalancen. Tabel 1 viser en 

oversigt over rekrutteringssituationen, fordelt på landsdele og for udvalgte 

stillingskategorier, hvor kommunerne er blandt de relevante arbejdsgivere. 
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Tabel 1: Rekrutteringsudfordringer fordelt på landsdel og stillingskategori 
 

  Bornh. Fyn Hovedstad Nordjyl. Østjyl. Sjælland Sydjyl. Vestjyl. 

Børn- og skole          

Folkeskolelærer 4 4 4 4 4 4 4 4 

Pædagog10 1 1 1 2 2 2 1 2 

Pæd. ass. 1 2 1 1 1 1 2 1 

Pæd. med. 1 2 1 2 2 2 2 2 

          
Sund.- og ældre         
SOSU-assistent 4 4 4 4 4 4 4 4 

SOSU-hjælper 1 2 2 2 2 2 2 2 

Sundhedsplejerske 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sygeplejerske 4 4 4 4 4 4 4 4 

          
Andet         
Socialrådgiver 2 2 2 2 2 2 3 2 

Jurist 2 2 3 2 2 2 2 2 

Note: 4 = Omfattende mangel, 3 = Mangel, 2 = Balance, 1 = Rigelig med arbejdskraft. Data: 

Arbejdsmarkedsbalancen 2. halvår 2017 (Baseret på data fra Danmarks Statistik, Jobcentre & Survey). 

 

Ifølge Arbejdsmarkedsbalancen fra STAR (2. halvår 2017) er der omfattende mangel 

på SOSU-assistenter og sygeplejersker i hele landet, mens der er balance i udbud og 

efterspørgsel på SOSU-hjælpere og sundhedsplejersker. Derudover er der omfattende 

mangel på folkeskolelærere i hele landet. Arbejdsmarkedet for pædagoger er enten 

karakteriseret ved balance i arbejdskraften eller af rigelig med arbejdskraft. Disse 

resultater fremgår af tabel 1. 

Rekrutteringssituationen i kommunerne 

I august 2017 har KL gennemført en survey med besvarelse fra 79 kommunale HR-

ansvarlige med henblik på at afdække den aktuelle rekrutteringssituation for 

kommunerne. I surveyen har KL bedt om en vurdering af, hvorvidt der er mangel eller 

rigelig med arbejdskraft inden for en række områder.  

73 % af kommunerne vurderer, at de har mangel eller stor mangel på arbejdskraft 

inden for ældreområdet. 53 % af kommunerne vurderer en mangel inden for teknik og 

miljø. Hvorimod 49 % vurderer mangel inden for sundhed. Disse resultater fremgår af 

figur 10. Den store mangel på sundhed- og ældre går altså igen i både KL’s eget 

survey af kommuner og i STAR’s survey af det generelle arbejdsmarked. 

 

                                                      

10 Pædagogisk personale arbejder fortrinsvist med børn men i et vist omfang også med unge og 
voksne. 
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Kommunerne er desuden blevet bedt om at vurdere, hvorvidt de oplever en sværere 

rekrutteringssituation i dag, inden for et bestemt område, sammenlignet med samme 

tid for tre år siden. Resultatet heraf fremgår af figur 11. Særligt inden for ældreområdet 

oplever mange kommuner en sværere rekrutteringssituation i dag end tre år tidligere 

(71 %). Herefter er det inden for områderne sundhed (49 %), skole (43 %) samt teknik 

og miljø (42 %), at kommunerne oplever en sværere rekrutteringssituation. 
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Efterspørgsel på arbejdskraft 

I dette afsnit opgøres status for kommunernes fremtidige efterspørgsel på arbejdskraft. 

Udgangspunktet er nationale og regionale fremskrivninger af antal børn og ældre, som 

i særlig grad påvirker efterspørgslen på kommunale velfærdsydelser og dermed 

behovet for ansatte inden for relevante stillingskategorier. Fokus vil desuden være på 

aldersprofilen for kommunernes nuværende arbejdskraft, som vil påvirke 

personaleomsætningen og dermed efterspørgslen på arbejdskraft som følge af 

pensionering. 

Befolkningsudviklingen 

• Den kommende store stigning i antal borgere på 80+ år (104 % eller godt 259.000 

personer frem til 2040) vil væsentligt påvirke kommunernes behov for ansatte 

inden for sundheds- og ældreplejen på tværs af landet. 

• Der vil desuden være en stigning (19 % frem til 2030) i børn i alderen 0-6 år på 

tværs af landet og især for kommuner i Region Hovedstaden (25 % frem til 2030). 

• På mellemlang sigt (frem til 2028) kan kommuner uden for Region Hovedstaden 

forvente et svagt fald i antal skolebørn (6-16 år), mens kommuner i Region 

Hovedstaden kan forvente en svag stigning og fra 2028 en større stigning (22 % i 

forhold til 2017). 

Det væsentligste element i udviklingen i den kommunale efterspørgsel på arbejdskraft 

er den demografiske udvikling blandt borgerne. To udviklingstendenser er særligt 

relevante: Udviklingen i borgere på 80+ år, der påvirker behovet i sundheds- og 

ældreplejen, samt udviklingen i børn i alderen 0-16 år, der påvirker behovet i børn- og 

undervisning. 

Ifølge befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik, som fremgår af figur 12, vil 

antallet af borgere på 80+ år stige med 74 % eller knap 184.000 personer frem til 

2030, og frem til 2040 vil stigningen være 104 % eller godt 259.000 personer. 

Stigningen i 80+ årige er overvejende jævnt fordelt på tværs af regioner, om end den 

er højest for kommuner i region Sjælland (120 % fem til 2040) og Midtjylland (115 % 

frem til 2040). 
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Befolkningsfremskrivninger viser, at der på mellemlang sigt kan forventes en stigning i 

antal børn på 0-6 år (19 % eller godt 81.000 personer frem til 2030), og derefter en 

aftagning igen frem til 2040 – jævnfør figur 13. Kommuner i region hovedstaden vil dog 

opleve den største stigning i antallet af børn på 0-6 år frem til 2030 (24 %). 

 

BOKS: Simpel fremskrivning af behov for SOSU’er 

I tabel 2 gives der et meget forsimplet skøn på, hvordan kommunernes behov for 

arbejdskraft inden for det brede SOSU-område – både uddannede hjælpere og 

assistenter, ufaglærte samt gamle grupper – kan udvikle sig fremover. 

Der er tale om en særdeles simpel fremskrivning, hvor det antages, at behovet for 

SOSU’er vil følge den demografiske udvikling i figur 12 en-til-en. Dette er ikke en 

realistisk antagelse eftersom ikke alle SOSU’er er beskæftiget med ældrepleje, 

området udliciteres, der kan forekomme effektiviseringer som følge af teknologisk 

udvikling, der gøres øget brug af samskabelse med borgere, det desuden kan 

forventes, at borgere på 80+ år fremover vil have et mindre plejebehov som følge af 

sund aldring med videre. Tallene i tabel 2 må derfor betragtes som det absolut 

højeste bud på hvor stort behovet for SOSU’er kan blive. 

Tabel 2: Fremskrivning af behov for arbejdskraft på SOSU-området 

2017 2020 2030 2040 
Total stigning  

(2017-2040) 
% total stigning 

2017-2040 
64.465 70.661 111.873 131.381 66.916 104 % 

Data: Egne beregninger på data fra KRL (SIKRA). Opgjort i fuldtidsstillinger for ordinært ansatte. 
 

Tabel 2 viser, at behovet for arbejdskraft inden for det brede SOSU-område 

estimeres til at stige med cirka 47.000 fuldtidsstillinger frem til 2030 og cirka 67.000 

fuldtidsstillinger frem til 2040. 
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Endeligt bør der ses på den forventede udvikling i antal børn i skolealderen (6-16 år). 

Befolkningsfremskrivninger viser, at kommunerne samlet kan forvente et fald i børn i 

skolealderen frem til 2028 på -4,4 % eller godt 32.000 personer for derefter at stige til 

+8,9 % eller cirka 66.000 personer frem til i 2040 – relativt til 2017. Dette illustreres i 

figur 14. Kommuner i Region Hovedstaden afviger dog fra den generelle udvikling – 

her vil der være en svag stigning frem til 2028 (på 4 %) og derefter en stigning (på 22 

% i forhold til 2017) frem til 2040. 

 

Aldersfordelingen i den kommunale arbejdskraft 

• En stor andel ældre ansatte i kommunerne bevirker, at godt 68.000 ansatte, som i 

dag er 55+ år, i en alt-andet-lige-situation vil forsvinde fra det kommunale 

arbejdsmarked som følge af tilbagetrækning over de næste fem år. 

• Den store andel af ældre ansatte udgøres især af de SOSU’er, som der fremover, 

grundet udviklingen i 80+ årige, vil være stigende efterspørgsel på. 

Kommunernes efterspørgsel på arbejdskraft påvirkes af aldersfordelingen blandt de 

nuværende kommunalt ansatte, blandt andet fordi ældre medarbejdere snart skal 

pensioneres og dermed erstattes med nye. Men også fordi ældre medarbejdere oftere 

går ned i tid (mere herom i senere kapitel). 

Den kommunale sektor er – relativt til andre sektorer – karakteriseret ved en større 

andel ældre ansatte og kan derfor forventes at blive udfordret relativt mere af den 

aldrende arbejdsstyrke i forhold til rekruttering og arbejdsudbud. Det er især i 

aldersgruppen 50 til 60 år, at den kommunale sektor adskiller sig fra andre sektorer 

med relativt mange ældre ansatte – jævnfør figur 15. I den modsatte ende af 

aldersspektret adskiller den kommunale sektor sig ved at have relativt få ansatte 

mellem 18 og 35 år. Dette tyder på, at den typiske kommunalt ansatte tiltræder midt i 

livet, hvorfor vedkommende vil have færre arbejdsår inden for sektoren inden 

pensionering. 
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Aldersprofilen for det kommunale arbejdsmarked er desuden blevet ældre med tiden – 

jævnfør figur 16. En konsekvens heraf er, at andelen af seniorer (55+ årige) er steget 

fra 20 % i 2007 til 25 % i 2017. 

 

For at opnå et billede af hvilke medarbejdergrupper, hvor alder kan forventes at spille 

en stigende rolle i forhold til arbejdsudbud og rekrutteringsudfordringer, opgøres 

aldersfordelingen for kommunalt ansatte på medarbejdergrupper i figur 17. 
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Ledere er den gruppe med den ældste aldersprofil (41 % er 55+ år) – hvilket er et 

naturligt følge af, at man bliver leder senere i karrieren. Det fremgår desuden, at de to 

store stillingsgrupper inden for sundheds- og ældreplejen (sundheds- og 

sygeplejersker samt SOSU-hjælpere og -assistenter) ligeledes har en ældre 

aldersprofil end gennemsnittet af kommunalt ansatte – henholdsvis 28 % og 26 % er 

55+ år. Dermed er det netop den gruppe af ansatte, der i fremtiden bliver eftertragtet 

som følge af det voksende antal 80+ årige, der forholdsvis snart vil gå på pension. De 

to stillingsgrupper, lærere og pædagoger, som der kun svagt stigende vil blive 

efterspørgsel på, har derimod en yngre aldersprofil end gennemsnittet af kommunalt 

ansatte – bare 19 % er 55+ år. 

 

  

Antal ansatte på 55+ år i 2017, som fratræder over de næste fem år 

I tabel 3 estimeres hvor mange af de ansatte, der i 2017 er 55+ år, som 

kommunerne må forvente vil fratræde over de næste fem år*. Hermed gives der et 

simpelt beregningsteknisk skøn på den øgede rekrutteringsudfordring, som 

aldersprofilen for den kommunale arbejdsstyrke vil medføre. 

Tabel 3: Antal som forventes at ophøre blandt personer som i 2017 er 55+ år 

2018 2019 2020 2021 2022 
Total  

(2018-2022) 

% af arbejds- 
styrken fra 

2017 
 16.679   15.009   13.382   12.347   10.982   68.399  58,3 

Data: Egne beregninger på personaleomsætningsdata fra KRL (SIKRA) 
 

Beregningerne estimerer, at kommunerne til næste år vil miste 16.679 af de 

personer der i 2017 er 55+ år som følge af ophørt ansættelse og totalt for perioden 

2018 til 2022 vil 68.399 personer være ophørt – hvilket svarer til 58,3 % af den 

oprindelige arbejdsstyrke på 55+ år fra 2017. 

* I analysen antages det, at den aldersbetingede afgang fra 2017-2022 udvikler sig som fra 

2012-2015  
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Der findes geografiske forskelle i den aldrende arbejdskraft – som illustreret i figur 18. 

Kommuner i hovedstadsområdet og storbykommunerne Aalborg og Aarhus har den 

laveste andel af ansatte på 55+ år. Modsat findes der en større andel ansatte på 55+ 

år i de flest land- og provinskommuner. 

 

  

Figur 18: Storbykommuner i hovedstadsområdet, Aalborg og Aarhus har den yngste 

arbejdsstyrke, land- og provinskommuner den ældste. 

Andel ansatte i aldersgruppen 55+ år i 2016, fordelt på kommuner

Data: År 2016. Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA) 
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Udbuddet af arbejdskraft 

I dette afsnit opgøres udbuddet af arbejdskraft til den kommunale sektor. 

Arbejdsudbuddet karakteriseres især af fire faktorer, der vil blive undersøgt nærmere: 

uddannelseskvalifikationer, arbejdstid, tilbagetrækningsalder og mobilitet. 

Kvalificeret arbejdskraft 

• Markant fald i tilgangen til SOSU-uddannelsen (25 % fra 2015 til 2016) vil bidrage 

til de fremtidige rekrutteringsproblemer. 

• Et stadigt stigende antal lærere (2,2 %-point flere fra 2010 til 2016) finder 

ansættelse i den private sektor 

Ældre og sundhed 

SOSU 

Antallet af uddannede SOSU-hjælpere og -assistenter er steget fra 2010 til 2016 

(3.704). Men de to sektorer, kommuner og regioner, der fortrinsvist ansætter disse, 

ansætter en lavere andel (henholdsvis -2%-point og -2,3%-point) – jævnfør tabel 4. På 

det kommunale arbejdsmarked ansættes der dog flere SOSU-assistenter men færre 

hjælpere, og dette reducerer det samlede antal SOSU’er ansat i kommunerne. 

Tabel 4: Antal SOSU'er og deres ansættelsesforhold 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal 110.962 111.187 112.071 112.822 113.890 114.355 114.666 

Ansættelsesforhold i procent 

Kommune 52 51,4 50,9 50,4 50,3 50  
Privat 10,4 10,6 11 11,4 12,3 13,1  
Region 10,4 9,4 8,9 8,8 8,5 8,1  
Stat 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  
Data: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA).  

Note: Beskæftigelsesdata (BFL) findes ikke for dec. 2016. Uddannelse er angivet til højst opnåede 

uddannelse i året. Sektor for primær beskæftigelse er for december og opgjort efter størrelse af 

lønindkomst. 

 

Antallet af færdiguddannede SOSU’er var stabilt igennem perioden – et gennemsnit på 

7.522 personer – jævnfør tabel 5. Det tal vil dog falde, eftersom optaget for hele 

SOSU-uddannelse i 2016 lå 25 % under gennemsnittet. 

Tabel 5: Nøgletal på SOSU-uddannelserne 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udvikling  

(2010-2016) 

Tilgang 11.675 10.334 9.614 8.683 8.603 9.071 7.004 -4.671 

Elever pr. 1. okt. 16.027 15.958 15.182 13.941 14.410 14.706 10.687 -5.340 

Fuldført 6.827 7.689 8.035 7.500 7.462 7.405 7.737 +910 

Data: Danmarks Statistik, Statistikbanken (UDDAKT35). Note: Fra skoleåret 2016 træder erhvervsskolereformen 

i kraft – dette gør sammenligning en smule usikkert. Et skoleår opgøres ultimo 1. oktober til 31. september. 

Skoleåret 2016 strækker sig altså fra 1.oktober 2015 til 31. september 2016. 
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Den reducerede tilgang til SOSU-uddannelserne i 2016 vil medføre en permanent 

reduktion i antallet af SOSU’er i denne årgang. Det er dog uklart, hvor stor den 

reduktion bliver, da det ikke vides, om de studerende, der alligevel søger ind på 

uddannelsen vil have en større gennemførselsrate. Det vides heller ikke, om tilgangen 

til uddannelsen vil nå normalen igen i de næste år. På trods af disse ubekendte 

faktorer må det dog bemærkes, at tilgangen til SOSU-uddannelsen er faldet, samtidig 

med at kommunerne står over for at skulle ansætte betydeligt flere med disse 

fagkvalifikationer.  

Sundheds- og sygeplejersker 

Antallet af syge- og sundhedsplejersker er steget med 2.980 personer i perioden 2010-

2016 – jævnfør tabel 6. Kommunernes andel af de uddannede syge- og 

sundhedsplejersker er ligeledes steget med 1 %-point, mens regionernes andel 

tilsvarende er faldet med 1,1 %-point. 

Tabel 6: Antal sundheds- og sygeplejersker og deres ansættelsesforhold 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal 66.585 67.096 67.588 67.885 68.370 69.004 69.565 

Ansættelsesforhold i procent 

Kommune 20,3 20,2 20,2 20,5 21 21,3  
Privat 11,1 11 11,1 11,1 11,3 11,7  
Region 52,4 52,4 52,7 52,7 52,2 51,3  
Stat 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3  
Data: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA).  

Note: Beskæftigelsesdata (BFL) findes ikke for dec. 2016. Uddannelse er angivet til højst opnåede 

uddannelse i året. Sektor for primær beskæftigelse er for december og opgjort efter størrelse af 

lønindkomst. 

Antallet af personer der tilgår og fuldfører en sundheds- og sygeplejerskeuddannelse 

har været svagt stigende i perioden 2010-2016 (+143) – jævnfør tabel 7 nedenfor.  

Tabel 7: Nøgletal på uddannelserne til sundheds- og sygeplejerske 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udvikling  

(2010-2016) 

Tilgang 3.440 3.294 3.465 3.383 3.523 3.560 3.583 +143 

Elever pr. 1. okt. 9.762 10.043 10.665 10.823 10.900 10.955 10.951 +1.189 

Fuldført 2.241 2.255 2.018 2.386 2.586 2.564 2.674 +433 

Data: Danmarks Statistik, Statistikbanken (UDDAKT50). Note: Opgjort i skoleår (se tabel 5) 

Den øgede tilgang og fuldførelse af sundheds- og sygeplejerskeuddannelsen er 

fordelagtig i lyset af den nuværende og fremtidige efterspørgsel på denne 

uddannelsesgruppe. 



  Side 23 af 34 

ARBEJDSUDBUD OG REKRUTTERING I KOMMUNERNE 2017 

 

 

 

Børn og undervisning 

Lærere 

Der er i perioden 2010-2016 sket et fald i antal uddannede lærere med 6.467 personer 

– jævnfør tabel 8. Samtidig er kommunens andel af lærere faldet med 2,8 %-point, 

mens den private sektor – som i dette tilfælde fortrinsvist udgøres af friskoler – har 

ansat tilsvarende flere lærere (2,2 %-point). Udviklingen skal ses i relation til et større 

elevtal på friskoler og et faldende elevtal i folkeskoler. 

Tabel 8: Antal lærere og deres ansættelsesforhold 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal 91.546 91.047 89.773 88.616 87.360 86.120 85.079 

Ansættelsesforhold i procent 

Kommune 60,3 59,3 58,6 58,5 57,8 57,5  
Privat 14,9 15,3 15,7 16 16,5 17,1  
Region 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  
Stat 4,1 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7  
Data: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA).  

Note: Beskæftigelsesdata (BFL) findes ikke for dec. 2016. Uddannelse er angivet til højst opnåede 

uddannelse i året. Sektor for primær beskæftigelse er for december og opgjort efter størrelse af 

lønindkomst. 

Tilgangen til læreruddannelserne og antallet af færdiguddannede lærere faldt frem til 

2013 men er nu igen svagt stigende – jævnfør tabel 9. 

Tabel 9: Nøgletal på uddannelserne til lærer 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udvikling  

(2010-2016) 

Tilgang 3.662 3.603 3.716 3.004 2.931 3.075 3.396 -266 

Elever pr. 1. okt. 12.171 12.526 12.888 12.481 11.947 11.511 11.355 -816 

Fuldført 2.452 2.003 1.989 2.076 2.322 2.415 2.325 -127 

Data: Danmarks Statistik, Statistikbanken (UDDAKT50). Note: Opgjort i skoleår (se tabel 5) 

Pædagoger 

Antallet af uddannede pædagoger er steget med 6.019 personer (eller 5,1 %) i 

perioden 2010-2016 – jævnfør tabel 10. Kommunerne ansætter dog færre af de 

uddannede pædagoger – der er sket et fald på 4,1 %-point. 
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Tabel 10: Antal pædagoger (MVU) og deres ansættelsesforhold 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal 117.267 118.935 119.865 120.565 121.394 122.230 123.286 

Ansættelsesforhold i procent 

Kommune 67,5 66 65,6 65 64,2 63,4  
Privat 9 9,1 9,2 9,4 9,9 10,5  
Region 3 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8  
Stat 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2  
Data: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik (BEF, BFL, UDDA).  

Note: Beskæftigelsesdata (BFL) findes ikke for dec. 2016. Uddannelse er angivet til højst opnåede 

uddannelse i året. Sektor for primær beskæftigelse er for decembers og opgjort efter størrelse af 

lønindkomst. 

Antallet af personer der tilgår og fuldfører de pædagogiske uddannelser har været 

svagt stigende i perioden 2010-2016 (+659 personer) – jævnfør tabel 11.  

Tabel 11: Nøgletal på uddannelserne til pædagog (MVU) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udvikling  

(2010-2016) 

Tilgang 4.842 5.322 5.465 5.486 5.286 5.394 5.501 +659 

Elever pr. 1. okt. 14.567 15.661 16.980 17.621 17.852 17.964 17.789 +3.222 

Fuldført 3.952 3.287 3.040 3.652 3.900 4.165 4.461 +509 

Data: Danmarks Statistik, Statistikbanken (UDDAKT50). Note: Opgjort i skoleår (se tabel 5) 

Mobilitet i uddannelsesoptag 

Når kommende studerende skal finde et studiested for deres videregående 

uddannelsen, får cirka tre ud af fire tilbudt studieplads i den region, de bor i. Dette 

fremgår af tabel 12. 

Tabel 12: Mobilitet i uddannelsesoptag 

    Placering af den optagende institution 

  Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 
I alt 
(pct.) 

I alt 
(antal) 

A
n
s
ø

g
e
re

n
s
 

b
o
p
æ

l 

Hovedstaden 79 3 2 11 5 100 20.121 

Midtjylland 7 74 10 1 8 100 14.290 

Nordjylland 6 19
 71 1 3 100 6.254 

Sjælland 43 3 2 41 10 100 7.466 

Syddanmark 10 19 3 2 65 100 12.631 
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus. Hentet fra UFM: Optag 2017 
 

Det er særligt i regionerne Hovedstaden (79 %), Midtjylland (74 %) og Nordjylland (71 

%) at studerende finder optagelse på et studiested i bopælsregionen. Det fremgår 

desuden af tabel 12, at Region Sjælland er særlig i den forstand, at en relativt stor 

andel (43 %) bliver optaget på et studiested i en anden region, som i dette tilfælde er 

Region Hovedstaden.  
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Arbejdstid 

• Fortsat lav andel fuldtidsansatte i kommuner (63,9 % i 2016). 

• Lav andel fuldtid inden for SOSU-assistenter og -hjælpere (15 %) samt sundheds- 

og sygeplejersker (29 %). 

Andelen af ansatte på fuld tid har konsekvent været lavere inden for den kommunale 

sektor, relativt til andre sektorer, i perioden 2008-2016 – jævnfør figur 19. Derudover 

har andelen af kommunalt ansatte på fuld tid været svagt faldende: fra 65,9 % i 2008 til 

63,9 % i 201611. Denne udvikling følger dog tilnærmelsesvist det generelle fald i 

antallet af fuldtidsansatte på arbejdsmarkedet. 

 

At relativt mange kommunalt ansatte arbejder på deltid påvirker i mindre grad 

arbejdsudbuddet, hvis de deltidsansatte overvejende har et timetal tæt på fuld tid. 

Størstedelen af de deltidsansatte i kommunerne har dog et lavt timetal på under 20 

timer om måneden – jævnfør figur 20. Mens det er 15 % af alle lønmodtagere, der 

arbejder under 20 timer om måneden i 2016, så gælder det for 22 % af de ansatte i 

kommunerne. 

                                                      

11 For sammenlignelighed med andre sektorer bruges Danmarks Statistisk definition på en 
fuldtidsansat fra den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik. 
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Foruden at være sektorafhængig, så er tendensen til at arbejde på heltid eller deltid 

afhængig af stillingsgrupper – som vist i figur 21. SOSU’er har den laveste 

beskæftigelsesgrad – bare 14 % arbejder fuld tid og herefter er det 

pædagogmedhjælpere og -assistenter (27 %) samt sundheds- og sygeplejersker (29 

%), der i lavest grad arbejder på fuld tid. 
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BOKS: Potentielt arbejdsudbud for SOSU’er og sundheds- og sygeplejersker 

Det største arbejdsudbudspotentiale ved at forøge timetallet findes for SOSU’er samt 

sundheds- og sygeplejersker – dette fremgår af beregningerne i tabel 13. Den 

potentielle forøgelse i arbejdsudbuddet for SOSU’er samt sundheds- og 

sygeplejersker konkretiseres i følgende udregning, hvor det opgøres hvor mange 

ekstra fuldtidspersoner en given forøgelse i beskæftigelsesgraden vil resultere i. Det 

skal bemærkes, at udregningen ikke forholder sig til, hvorvidt det er muligt at forøge 

beskæftigelsesgraden for de pågældende grupper. 

Tabel 13: Potentielt antal fuldtidspersoner 
 

  SOSU 

% af fuld tid 80,04 85 90 95 100 

Fuldtidspersoner 55.226 58.361  61.794   65.227   68.660  

Antal flere fuldtidspersoner 

 
 3.135   6.568   10.001   13.434  

  Sundheds- og sygeplejersker 

% af fuld tid  
85,6 90 95 100 

Fuldtidspersoner    11.566   12.161   12.836   13.512  

Antal flere fuldtidspersoner   
 

 595   1.270   1.946  

Data: KRL (SIRKA), maj 2017. Note: Begrænset til ordinært ansatte 

 

Udregningen viser, at beskæftigelsesgraden blandt SOSU’er er 80 % af fuld tid, 

hvilket svarer til ca. 55.226 fuldtidspersoner. Øges beskæftigelsesgraden til 90 %, vil 

det give 6.568 flere fuldtidspersoner, og øges den til 100 %, vil det give 13.434 flere 

fuldtidspersoner. 

For sundheds- og sygeplejersker viser udregningen, at beskæftigelsesgraden er på 

85,6 %, hvilket svarer til 11.566 fuldtidspersoner. Øges dette til 90 % vil det give 595 

flere fuldtidspersoner, mens 100 % vil give 1.946 flere fuldtidspersoner.  
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Endeligt må alder også medregnes som en faktor i relation til arbejdsudbuddet. Blandt 

de lønansatte der fortsætter på arbejdsmarkedet, når de er over 60, er der en klar 

tendens til at overgå til deltid – jævnfør figur 22. 

 

Det faktum at seniorer på arbejdsmarkedet overvejende går på deltid vil udgøre en 

relativt større problematik for arbejdsudbuddet på det kommunale arbejdsmarked. 

Dette skyldes, at en større andel af de kommunalt ansatte når en alder (60+ år), hvor 

det er naturligt at reducere arbejdstiden. Desuden går kommunalt ansatte – relativt til 

ansatte i andre sektorer oftere på deltid, når de når seniorårene – jævnfør figur 22. 

Sygefravær 

• Sygefraværet i kommunerne er 12 dagsværk pr. årsværk i 2016 og ligger dermed 

1,25 dagsværk over sygefraværet i regionerne. 

• Sygefraværet er højest for SOSU (16,1) og derefter uddannede pædagoger (14,1) 

Endnu en faktor, der påvirker arbejdsudbuddet, er sygefravær. Sygefraværet i 

kommunerne udgør 12 dagsværk pr. årsværk i 2016 – jævnfør figur 23. Sygefraværet i 

kommunerne ligger dermed 1,25 dagsværk over sygefraværet i regionerne samme år. 

Udviklingen i sygefraværet i kommunerne er faldet fra 14 dagsværk pr. årsværk i 2007 

til 12 dagsværk pr. årsværk i 2012, og dette niveau har været stabilt indtil 2016. 

Derudover fremgår det af figur 23, at differencen til regionerne er blevet større: fra et 

minimum på 0,7 dagsværk pr. årsværk i 2010 til de 1,25 dagsværk pr. årsværk i 2016. 
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Der er væsentlig forskel i sygefraværet for enkelte stillingsgrupper – jævnfør figur 24. 

SOSU’er har det højeste sygefravær målt i dagsværk pr. årsværk (16,1), derefter 

pædagoger (14), pædagogmedhjælpere og -assistenter (13,4), sundheds- og 

sygeplejersker (11,9) og til sidst lærere (11,3). 

 

Det ses desuden i figur 24, at læreres sygefravær steg fra 2012 (10) og toppede i 2015 

(12,6), men er nu faldet igen i 2016 til 11,3 dagsværk per årsværk. Desuden fremgår 

det, at sundheds- og sygeplejerskers sygefravær har været stigende siden 2012 (10,7) 

og frem til 2016 (11,9). 

Der findes geografiske forskelle i sygefraværet fordelt på kommuner – som illustreret i 

figur 25. Sygefraværet er højest blandt kommuner på Sjælland og bliver lavere jo 
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længere man geografisk bevæger sig mod vest.

  

Figur 25: Sygefraværet er lavest mod det vestlige og højest i det østlige Danmark 

Sygefravær målt i dagsværk pr. årsværk i 2016 

 

Data: KRL Sygefraværsstatistikken. Note: Alle ansatte 
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Tilbagetrækningsalder 

• Tilbagetrækningsalderen er i 2015 63,1 år i kommunerne, hvilket ligger under de 

64 år for hele arbejdsmarkedet. 

• Den laveste tilbagetrækningsalder i 2015 er for pædagogmedhjælpere (62,2 år) og 

pædagoger (62,4 år) 

Som det fremgik af tidligere afsnit, så er det kommunale arbejdsmarked – relativt til 

andre sektorer – kendetegnet ved en større andel seniorer. Det kommunale 

arbejdsmarked er desuden kendetegnet ved en lavere tilbagetrækningsalder – jævnfør 

figur 26. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for kommunalt ansatte var 63,1 år i 

2015 – dette er noget under gennemsnittet på 64 år for alle lønmodtagere. Stigningen i 

tilbagetrækningsalderen for kommunalt ansatte fra 2009 til 2015 var 1,13 år, hvilket er 

tæt på den generelle stigning for alle lønmodtagere, som var på 1,17 år. 

 

Det er især i perioden 2014 og frem, at der er sket de meste markante 

enkeltårsstigninger i tilbagetrækningsalderen – både generelt og i kommunerne. Dette 

skyldes overvejende, at efterlønsalderen er blevet hævet med et halvt år i sommeren 

2014 og igen i 2015 som følge af Tilbagetrækningsreformen fra 2011. 
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Den generelle tilbagetrækningsalder for kommunalt ansatte dækker over, at der er 

væsentlige forskelle på tilbagetrækningsalderen på tværs af medarbejdergrupper – 

jævnfør figur 28. 

BOKS: Tilbagetrækningsalder korrigeret for uddannelse og køn 

Sammen med Forhandlingsfællesskabet har KL rekvireret en undersøgelse fra VIVE 

om seniorer på det kommunale arbejdsmarked (VIVE 2017: Udskudt 

tilbagetrækningsalder). VIVE påpeger, at køn og uddannelse er to vigtige forklarende 

faktorer i forhold til tilbagetrækningsalder. Kvinder går tidligere på pension, blandt 

andet fordi de trækker sig samtidigt med deres ofte ældre mænd. Lavere uddannede 

trækker sig også tidligere, blandt andet fordi de hurtigere bliver nedslidt, og fordi de 

indgår tidligere på arbejdsmarkedet. Køn og uddannelsesniveau er to faktorer, som 

det er svært for kommunerne at ændre på. Derfor kan det være interessant at se, hvor 

meget af forskellen i tilbagetrækningsalder der vedbliver, efter at der korrigeres for 

disse to faktorer.  

I figur 27 fremgår det dog, at forskellene i tilbagetrækningsalder mellem kommunalt 

ansatte og ansatte i andre sektorer vedbliver, selv efter der korrigeres for køn og 

uddannelsesniveau. Det tyder altså på, at det er andre faktorer, der forklarer den 

relativt lavere kommunale tilbagetrækningsalder. 

 

Løn og pensionsforhold fremhæves desuden af VIVE som vigtige økonomiske 

faktorer, der påvirker tilbagetrækningsalderen. I den forbindelse er det kommunale 

arbejdsmarked karakteriseret ved at være relativt lavere lønnet og have gode 

pensionsforhold, hvilket kan tilskynde seniorer i kommunerne til at gå tidligere på 

pension. 
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Særligt pædagogmedhjælpere (62,2 år i 2015) og pædagoger (62,4 år i 2015) har en 

tilbagetrækningsalder, der ligger under gennemsnittet for alle kommunalt ansatte (63,1 

år i 2015), mens tilbagetrækningsalderen for SOSU’er (63 år i 2015) ligger næsten på 

linje med gennemsnittet. Det er dog også de to grupper, der lader til at være blevet 

kraftigst påvirket af tilbagetrækningsreformen. I takt med at stigningen i 

efterlønsalderen er fuldt indfaset i 2017, kan det forventes, at der kan måles en højere 

tilbagetrækningsalder for disse grupper. 

Geografisk mobilitet 

• I 2016 arbejder 32 % af kommunalt ansatte i en anden kommune, end hvor de bor. 

Det tal er steget fra 27 % i 2008. 

Det fremgår af tidligere afsnit, at der vil opstå stigende regionale forskelle i 

efterspørgslen på bestemte medarbejdergrupper som følge af de forskelligartede 

demografiske udviklinger. Nogle kommuner vil for eksempel opleve et stigende behov 

for kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet, men et faldende behov for 

lærere og pædagoger.  

Forskydningerne i efterspørgslen på arbejdskraft gør det i stigende grad nødvendigt, at 

de kommunalt ansatte skal pendle længere for at arbejde i en kommune, hvor deres 

arbejdskraft er efterspurgt. Kommunalt ansatte pendler dog væsentligt kortere for at nå 

til deres arbejdsplads, sammenlignet med ansatte i alle andre sektorer – jævnfør figur 

29. 
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I 2014 rejste kommunalt ansatte blot 13,1 km for at nå på arbejde, mens gennemsnittet 

for hele arbejdsmarkedet var 20,4 km. Det fremgår desuden, at kommunalt ansatte i 

gennemsnit er begyndt at rejse længere for at nå på arbejde – således pendlede de 

kommunalt ansatte 11,9 km i 2008. 

Den stigende pendlingsafstand afspejles i, at flere kommunalt ansatte arbejder i en 

anden kommune, end hvor de bor. 27,1 % af de kommunalt ansatte pendler til en 

anden kommune i 2008, mens det gælder for 32 % i 2016. – jævnfør figur 30. Der har 

dermed været en stigende mobilitet i arbejdskraften i perioden. 

  

Der er forskel på, i hvor høj grad forskellige medarbejdergrupper pendler på arbejde. 

Blandt de mest pendlende findes sundheds- og sygeplejersker samt lærere, hvor 

henholdsvis 36,7 % og 38,1 % pendler – jævnfør figur 30. Blandt de mindst pendlende 

findes SOSU’er (26,6 %) og pædagogmedhjælpere og -assistenter (23,3 %) 


