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INDLEDNING.

Under de forhandlinger om budgetsamarbejdet mellem staten og
kommunerne, der i sommeren 1972 blev ført mellem repræsentanter for
regeringen og de kommunale organisationer, blev der truffet aftale om at
udarbejde en opgørelse over hver enkelt kommunes personale fordelt på
stillingskategorier.

I fortsættelse heraf nedsatte indenrigsministeren den 1. september
1972 et udvalg, der fik til opgave at udarbejde en opgørelse over de enkel-
te kommuners og amtskommuners personale fordelt på stillingskategorier.

Udvalget fik følgende sammensætning:
Fuldmægtig Svend Erik Aaen, indenrigsministeriet, formand.
Kontorchef Helge Bov, Danmarks Statistik.
Fuldmægtig H. C. Jensen, økonomi- og budgetministeriet.
Direktør Niels Lomholt, Kommunernes Landsforening.
Kontorchef Bent Andersen, Kommunernes Landsforening.
Direktør Karlo Hansen, Amtsrådsforeningen.
Kontorchef Jens Erik Steenstrup, Amtsrådsforeningen.
Direktør A. Ringgård Pedersen, Københavns kommune.
Økonomidirektør Knud Pinborg, Frederiksberg kommune.

Sekretær i indenrigsministeriet K. Pank Jensen har fungeret som
udvalgets sekretær.

Kontorchef J. Wedebye, Københavns kommune, har ledsaget direk-
tør A. Ringgård Pedersen på udvalgsmøderne.

Kontorchef Finn Nielsen, Frederiksberg kommune, har repræsente-
ret økonomidirektør Knud Pindborg i udvalgsarbejdet.

Udvalget har holdt 4 møder.
Udvalgets overvejelser og hovedresultaterne af opgørelsen indgår i

betænkningens afsnit, medens de enkelte kommuners og amtskommuners
personale fremgår af bilagene. 1. afsnit indeholder en nærmere gennem-
gang af udvalgets overvejelser vedrørende indsamlingsmetoden og de be-
nyttede inddelingskriterier af personalet. I 2. afsnit redegøres for de med
opgørelsen og resultaterne forbundne usikkerheder. I 3. afsnit gennemgås
resultaterne af opgørelsen, hovedsagelig på landsbasis og for hovedgrup-
per af kommuner.

København, den

Bent Andersen Helge Bov Karlo Hansen

H. Carsten Jensen Niels Lomholt A. Ringgård Pedersen

Knud Pinborg Jens Erik Steenstrup Svend Erik Aaen

(formand)

/K. Pank Jensen
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1. UDVALGETS OVERVEJELSER.

a) Indsamlingsmetode.

En opgørelse af det samlede kommunale og amtskommunale pe r so -
nale må nødvendigvis tilvejebringes på grundlag af spørgeskemaer , der
udsendes til samtlige kommuner og amtskommuner. Med tiden, d . v . s .
tidligst fra foråret 19 74, vil en personaleopgørelse i kommuner og amts -
kommuner formentlig kunne præs te res via de etablerede lønanvisnings-
systemer , af hvilke der årligt vil kunne uddrages en kommunal og amts -
kommunal personalestatist ik.

En indsamling af personaleoplysninger ved hjælp af spørgeskemaer
må - især i de s tørre kommuner - påregnes at medføre en betydelig a r -
bejdsindsats. Dette gælder især for så vidt angår opgørelsen af personalet
på et allerede passere t tidspunkt - 1. april 1972 - medens problemet vil
være mindre med hensyn til opgørelsestidspunktet 1. april 1973. Selvom
en del s tørre kommuner allerede kan levere personaleoplysninger ved
hjælp af EDB-systemer , ville det dog volde problemer at skabe overens-
stemmelse mellem disse sys temers specifikationsgrad og specifikations-
graden i et til alle kommuner og amtskommuner udsendt fælles spørgeske-
ma.

Som følge heraf har udvalget i videst muligt omfang bestræbt sig på
at udarbejde personaleopgørelserne på grundlag af allerede foreliggende
materiale . De fra kommunerne og amtskommunerne indhentede oplysnin-
ger er begrænset til de udgiftsområder, der ikke er omfattet af andre an-
vendelige opgørelser.

Det personale, der kan opgøres på grundlag af allerede foreliggende
statistisk mater ia le , er personalet inden for sygehussektoren og den soci-
ale sektor, der opgøres af henholdsvis sundhedsstyrelsen og Danmarks
Statistik, samt en del af folkeskolens personale - fortrinsvis pædagogisk
personale - der kan opgøres på grundlag af det mater ia le , der indsamles
af undervisningsministeriets økonomisk-statistiske konsulent.

Da de nævnte personalekategorier udgør omkring 2/3 af det samlede
kommunale og amtskommunale personale, er arbejdsindsatsen i forbindel-
se med personaleopgørelserne derved reduceret væsentligt i de enkelte
kommuner og amtskommuner.

Den anvendte fremgangsmåde giver dog anledning til visse betænke-
ligheder, idet den dels indebærer en risiko for dobbelt regning, dels er be-
hæftet med usikkerhed som følge af forskellige opgørelsestidspunkter.
Dette omtales nærmere i afsnit 2.

b) Tællingens omfang.

Af hensyn til sammenligneligheden kommunerne imellem burde opgø-
relsen i princippet omfatte såvel det kommunale og amtskommunale pe r so -
nale som personalet ved de kommunale og amtskommunale fællesskaber
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samt ved private og selvejende institutioner. Det er dog på nuværende
tidspunkt ikke muligt at foretage en totaltælling, da man mangler en
fuldstændig fortegnelse over private og selvejende institutioner.

Opgørelsen omfatter i princippet følgende kategorier af ansatte:
1. Kommunalt og amtskommunalt personale, der omfatter den kreds

af personer, der ansættes og afskediges af kommunen/amtskommunen.
2. Personale ansat i institutioner, der drives som et fællesskab

mellem flere kommuner eller mellem en amtskommune og een eller flere
kommuner. Sådanne institutioner kan eksempelvis være sociale institutio-
ner, kulturelle institutioner, skoler og forbrændingsanstalter.

Det af sådanne fællesskaber ansatte personale er optalt af den kom-
mune, i hvilken fællesskabet er beliggende.

3. Personalet på private institutioner inden for det sociale område
og folkeskoleområdet. På det sociale område er medregnet personalet
på private vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, klubber, legesteder og
alderdoms- og plejehjem. På folkeskoleområdet er kun de private skolers
pædagogiske personale registreret i denne opgørelse, der således omfatter
en væsentlig del af personalet i de private og selvejende institutioner inden
for de udgiftsområder, hvor en opgave kan løses i såvel kommunalt som
privat regie.

c) Tællingstidspunktet.

For at begrænse arbejdets omfang i kommunerne var der i udvalget
enighed om, at personalet skulle opgøres pr. en bestemt dato. Da det sam-
tidigt måtte være relevant at belyse udviklingen i personaleforbruget, er
personalet opgjort såvel pr. 1. april 1972 som pr. 1. april 1973. Som
følge af de vanskeligheder, der er forbundet med at opgøre personalet på
et allerede passeret tidspunkt, har udvalget ikke fundet det forsvarligt at
søge personalet opgjort på et tidligere tidspunkt end 1. april 1972. Også
den usikkerhed med hensyn til tilrettelæggelsen af den kommunale admini-
stration, der gjorde sig gældende i den første tid efter kommunalreformen,
gør det betænkeligt at gå længere tilbage end til den 1. april 1972.

Opgørelsestidspunkterne 1. april 1972 og 1. april 1973 vedrører dog
kun det personale, der er registreret på de af udvalget udsendte spørge-
skemaer. Det af andre styrelser registrerede personale er optalt på andre
tidspunkter.

1. Personalet på sygehusområdet er optalt af sundhedsstyrelsen den
22. marts 1972 og den 22. marts 1973.

2. Personalet på det sociale område er optalt af Danmarks Statistik
den 26. januar 1972 og den 15. november 1972.

3. Det pædagogiske personale inden for folkeskolen er af undervis-
ningsministeriet optalt på grundlag af indberetninger fra de enkelte skoler
pr. 1. september 1971 og pr. 1. september 1972.
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d) Inddelingskriterier.

Det optalte personale er grupperet efter stillingskategori og beskæf-
tigelsesgrad samt på forvaltningsområde.

1) Stillingskategorier.

En inddeling på stillingskategorier af det kommunale og amtskommu-
nale personale vil normalt være ensbetydende med en inddeling efter kr i te-
r i e r , der va r i e re r fra forvaltningsområde til forvaltningsområde. Admini-
strationspersonalet inddeles naturligt efter charge som f .eks . kontorchef,
fuldmægtig, overassistent , assistent o. s .v . , personalet inden for undervis-
ningssektoren efter sådanne stil l ingskategorier som skoledirektør, skole-
inspektør, over lærer , lærer o. s .v . , og personalet inden for sygehussek-
toren efter sådanne still ingskategorier som overlæge, reservelæge, syge-
plejerske, laborent o . s . v .

En sådan inddeling har udvalget ikke fundet praktisk anvendelig i
hvert fald ikke uden en væsentlig sammentrængning af de forskellige
kategorier . I så fald ville det imidlertid være vanskeligt at opstille en
udtømmende fortegnelse, som samtlige ansatte kan henføres under, og
som samtidig er så klar , at der ikke i en række tilfælde opstår tvivl om,
hvilken kategori en ansat skal henføres til .

Foruden disse vanskeligheder foreligger der rent fortolkningsmæs-
sige problemer, idet den indholdsmæssige betydning af de enkelte sti l l ings-
kategorier kan var ie re stærkt fra kommune til kommune.

På grund af disse vanskeligheder har udvalget ikke fundet en mere
eller mindre detaljeret opdeling af personalet efter stil l ingskategorier
praktisk anvendelig. I stedet har man foretrukket en meget grov opdeling
af personalet efter en slags arbejdsfunktion, i overensstemmelse med
hvilken personalet på samtlige kommunale og amtskommunale forvaltnings-
områder er fordelt på følgende fire grupper:

a) Administrations- og kontorpersonale, der omfatter såvel det ledende
administrative personale som sagsbehandlende personale og kontor- og skr i -
vepersonale.

b) "Udførende personale" , der omfatter de enkelte forvaltningsom-
råders egentlige "udførende" eller "klientbehandlende" personale. På
sygehusområdet omfatter gruppen lægerne, sygeplejerskerne, plejerne
e t c ; på skoleområdet lærerne i bred forstand; på det sociale område
sådanne personalekategorier som f .eks . hjemmehjælpere, husmoderaf-
løse re , dagplejemødre, børnehavelærere, omsorgsarbejdere og spæd-
børnssundhedsplejersker.

c) "Andet personale" , der omfatter sådanne ansatte, som indenfor
de enkelte forvaltningsområder overvejende udfører hjælpefunktioner.
Gruppen omfatter f .eks . por tnere , rengøringspersonale samt køkken- og
kantinepersonale.

d) Elever .
Denne inddeling af personalet er i princippet entydig og klar , men

i praksis kan der dog opstå tvivlstilfælde. Således kan det i en del tilfælde
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være vanskeligt at afgøre, hvorvidt en ansat henhører under punkt a) eller
punkt b). Dette gælder især de enkelte forvaltningers ledende personale,
der foruden at udføre administrativt arbejde tillige kan være beskæftiget
med mere "udførende" arbejde. I sådanne tilfælde kan det i et vist omfang
bero på et skøn, hvor den pågældende skal placeres. I vejledningen til det
udsendte spørgeskema er det for så vidt angår de tilfælde, hvor en person
kan henføres til mere end een arbejdsfunktion, anført, at den pågældende
medregnes under den kategori, der beslaglægger hovedparten af hans ar-
bejdstid.

2) Forvaltningsområder.

Der var i udvalget enighed om at fordele personalet på de forskellige
forvaltningsområder, som den kommunale og amtskommunale administra-
tion traditionelt er opdelt i. Endvidere er der foretaget en vis yderligere
opdeling af det personale, der er beskæftiget inden for de større forvalt-
ningsområder. Herved bliver det til en vis grad muligt at sammenligne
kommuner, i hvilke den administrative opbygning er forskellig, eller i
hvilke en række opgaver i varierende omfang løses af kommunale fælles-
skaber eller i privat regie af selvejende institutioner.

Det indsamlede materiale giver mulighed for følgende opdeling på
områder og underområder:

I. Central forvaltning.
1. Central og økonomisk forvaltning bortset fra skatteforvalt-

ningen.
2. Skatteforvaltningen.

II. Social- og sundhedsvæsen.
1. Kommunalt omsorgsarbejde uden for institutioner.
2. Husmoderafløsning og hjemmehjælp.
3. Sundheds- og sygeplejeordninger.
4. Privat dagpleje.
5. Daginstitutioner for børn og unge.
6. Fritids- og ungdomsklubber.
7. Alderdoms- og plejehjem.
8. Skolelæge- og skoletandlægevirksomhed.

III. Sygehusvæsen.
1. Sygehuse.
2. Jordemodervæsen.

IV. Skolevæsen.
1. Folkeskolen.
2. Gymnasieskolen.
3. Andre skoler.

V. Biblioteker og museer.
VI. Vej- og vandløbsvæsen samt kommunale værker.
VII. Anden virksomhed.
Ligesom en ansat i visse tilfælde kan henføres til flere forskellige

stillingskategorier, kan der forekomme tilfælde, hvor en person kan hen-
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føres under mere end eet forvaltningsområde. I så henseende kan den
forskellige opbygning af kommunernes administration give anledning til
vanskeligheder. I mindre kommuner kan den centrale forvaltning i et
vist omfang være bemandet med personale, der i større kommuner ville
være placeret i de enkelte fagforvaltninger. I de tilfælde, hvor en person
vil kunne henføres til mere end et forvaltningsområde, er den pågældende
i overensstemmelse med vejledningen til det udsendte spørgeskema med-
regnet under det forvaltningsområde, der beslaglægger hovedparten af
hans arbejdstid.

3) Beskæftigelsesgrad.
For at opnå et skøn over det samlede personaleforbrug i kommuner

og amtskommuner er det nødvendigt at tage hensyn til de ansattes beskæf-
tigelsesgrad. Dette kunne gøres ved indsamling af oplysninger om det
præsterede antal arbejdstimer, men sådanne oplysninger har udvalget
ikke anset det for muligt at tilvejebringe. Følgelig har udvalget benyttet
den sædvanlige fremgangsmåde ved personaletællinger, hvorefter perso-
nalet fordeles på heltids- og deltidsbeskæftigede personer. Grænsen mel-
lem heltidsbeskæftigede og deltidsbeskæftigede er den samme, som er
anvendt i de opgørelser, der er foretaget af sundhedsstyrelsen, social-
styrelsen og Danmarks Statistik. Arbejde over 30 timer pr. uge regnes
for heltidsbeskæftigelse, medens arbejde på 30 timer og derunder pr. uge
regnes for deltidsbeskæftigelse. Rammegrænsen er fastsat under den for-
udsætning, at heltidsbeskæftigede arbejder i ca. 40 timer pr. uge. Såfremt
grænsen for deltidsbeskæftigede fastsættes til 3/4 heraf, d.v.s. til 30 ti-
nier pr. uge, kan de deltidsbeskæftigedes gennemsnitlige ugentlige arbejds-
tid antages at andrage omkring 20 timer, således at een deltidsbeskæftiget
person rent personaleforbrugsmæssigt kan sammenlignes med \ heltids-
beskæftiget person.

På undervisningsområdet er grænserne fastsat noget anderledes,
men på grundlag af tilsvarende overvejelser. Dette er nødvendigt som
følge af andre normerede ugentlige timeantal for folkeskolelærere og
gymnasielærere. Ved fastsættelsen af grænserne på disse områder har
det dog også været nødvendigt at tage hensyn til opsplitningen i det af
undervisningsministeriet indsamlede primærmateriale.

For folkeskolelærernes vedkommende var det ugentlige timetal
normeret til 27 timer. Heltidsbeskæftigede er derfor ansatte med et
ugentligt timetal på 20 timer og derover.

For gymnasielærernes vedkommende var det ugentlige timetal til-
svarende normeret til 22 timer. Gymnasielærere med et ugentligt time-
tal på 17 timer og derover er følgelig medregnet som heltidsbeskæftigede.

Endelig findes der personale med et mere uregelmæssigt arbejdstids-
forløb. Udvalget har her benyttet den sædvanlige opgørelsesmetode, i over-
ensstemmelse med hvilke sådanne ansatte, som ikke arbejder hver uge,
medregnes som deltidsbeskæftigede, selvom deres arbejdstid overstiger
30 timer i arbejdsugerne.
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2. USIKKERHEDER VED OPGØRELSEN.

Inden resultaterne af undersøgelsen omtales i næste afsnit, skal der
foretages en gennemgang af de usikkerhedsfaktorer, der knytter sig til det
tilvejebragte materiale. I forbindelse med sammenligningen af personale-
tallene indenfor de enkelte forvaltningsområder i de enkelte kommuner og
amtskommuner er det vigtigt at være opmærksom på diverse usikkerheder.

Gennemgangen opdeles i en omtale af mere generelle problemer ved
opgørelsen (punkt a) samt i en omtale af mere specielle usikkerheder under
de enkelte forvaltningsområder (punkt b).

a) Generelle problemer.

Som tidligere nævnt er opgørelsen af de enkelte kommuners og amts-
kommuners personale foretaget ved hjælp af fire forskellige tællinger. Op-
lysninger om det sociale personale er tilvejebragt af Danmarks Statistik,
sygehuspersonalet er optalt af sundhedsstyrelsen, undervisningspersonalet
i folkeskolen af undervisningsministeriet, medens udvalget selv har ind-
samlet oplysninger om det øvrige personale. Denne fremgangsmåde inde-
bærer visse fejlmuligheder, fordi den kommunale og amtskommunale for-
valtning formentlig ikke entydigt kan fordeles på disse fire "indsamlings-
kanaler" .

Problematikken kan illustreres med et par eksempler fra det sociale
område og sygehusområdet.

I Danmarks Statistiks opgørelse af personalet ved den sociale forvalt-
ning medregnes medarbejdere ved det sociale bogholderi, hvad enten disse
er ansat ved den sociale forvaltning eller ved kommunens økonomiske for-
valtning. Sådanne medarbejdere skal derfor ikke medregnes på det af ud-
valget udsendte spørgeskema, selvom de er ansat i den centrale forvaltning.

Især i mindre kommuner kan der være ansatte i den centrale forvalt-
ning, der bl.a. også er beskæftiget med social forvaltning. Sådanne ansatte
kan f. eks. være indberettet til Danmarks Statistik som deltidsbeskæftigede
og bør følgelig også kun medregnes som deltidsbeskæftigede under den cen-
trale forvaltning på det af udvalget udsendte spørgeskema. I modsat fald
bliver den samlede tælling ikke korrekt.

Noget tilsvarende gælder det i amtskommunernes centrale sygehus-
forvaltninger ansatte personale, der er medtaget i sundhedsstyrelsens op-
gørelse. Dette personale skal følgelig ikke medtages på det af udvalget
udsendte spørgeskema.

Det vil af disse eksempler fremgå, at den foreliggende opgørelse af
personalet kun kan give et korrekt billede, såfremt det af udvalget udsendte
spørgeskema er udfyldt under nøje hensyntagen til de oplysninger om per-
sonalets størrelse, der er afgivet til henholdsvis Danmarks Statistik, sund-
hedsstyrelsen og undervisningsministeriets økonomisk-statistiske konsulent.

Anvendelsen af de forskellige indsamlingskilder volder også fortolk-
ningsmæssige problemer som følge af de forskellige opgørelsestidspunkter,
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der er anvendt i de fire undersøgelser. Kun det personale, som udvalget
selv har opgjort via det udsendte spørgeskema, er optalt den 1. april i
årene 1972 og 1973. Personalet på sygehusområdet er optalt den 22.
marts i årene 1972 og 1973, der næppe kan afvige meget fra det den 1.
april ansatte personale. Folkeskolelærerne m.v. er optalt den 1. sep-
tember i årene 1971 og 1972, hvilket er godt et halvt år forud for de tids-
punkter, til hvilke de skulle have været henført. Uanset, at beskedne æn-
dringer muligvis kan forekomme i den enkelte kommune, er det samlede
antal lærere formentlig nogenlunde konstant i løbet af skoleåret. Den fejl,
der begås ved at henføre det pr. 1. september optalte antal lærere til den
1. april i det følgende kalenderår, må derfor antages at være relativt be-
tydningsløs.

Derimod må henføringen til 1. april 1972 og 1. april 197 3 af kom-
munernes og amtskommunernes sociale personale, som Danmarks Stati-
stik har optalt pr. 26. januar 1972 og pr. 15. november 1972, antages at
indebære en ikke helt ubetydelig usikkerhed. Da afvigelsen i tid mellem
15. november 1972 og 1. april 1973 er forholdsvis betydelig, indebærer
den anvendte fremgangsmåde først og fremmest en vis undervurdering af
det personale, der pr. 1. april 1973 er ansat inden for den sociale sektor.
Da Danmarks Statistiks to opgørelser er foretaget med mindre end 10
måneders mellemrum, må den personaletilvækst, der i perioden 1. april
1972 til 1. april 1973 har fundet sted på det sociale område, yderligere an-
tages at have været noget større, end opgørelsen viser.

Sidstnævnte forhold må formentlig yderligere understreges, når hen-
syn tages til den metode, som Danmarks Statistik har benyttet ved opgørel-
sen af personalet pr. 15. november 1972. Opgørelsen pr. 26. januar 1972
af personalet i den sociale sektor var en totaltælling, hvor det samlede
personale blev opgjort på grundlag af udsendte spørgeskemaer. Ved op-
gørelsen den 15. november 1972 blev det den 26. januar 1972 ansatte
personale lagt til grund. Dette blev korrigeret med personalet ved nyop-
rettede eller nedlagte institutioner og som følge af væsentlige personale-
a?ndringer på eksisterende institutioner indenfor områderne daginstititu-
tioner for børn og unge samt alderdoms- og plejehjem. Bortset fra per-
soner ansat ved den sociale forvaltning, der er optalt på begge tidspunk-
ter forudsættes det øvrige personale uændret.

Det er givetvis de vigtigste institutioner i relation til personale-
ændringer, der er medtaget ved opgørelsen den 15. november 1972; men
hvor meget personalet på de øvrige områder har ændret sig fra den 26.
januar til den 15. november, kan det være vanskeligt at vurdere. At op-
gørelsesmetoden imidlertid indebærer en vis undervurdering af stignings-
takten i personaleforbruget på det sociale område, må dog anses for givet.
Specielt på det sociale område synes der imidlertid at være en vis tendens
til at erstatte heltidsbeskæftigede personer med mere end to deltidsansat-
te. Dette forhold kan i nogen grad have modvirket den undervurdering, som
den anvendte opgørelsesmetode indebærer.
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Et andet problem ved den foreliggende undersøgelse består i, at
personaleforbruget er opgjort brutto. Det indsamlede materiale kan der-
for indebære en vis overvurdering af personaleforbruget i kommuner og
amtskommuner. På sygehusområdet og det sociale område forekommer
der personalekategorier, der som f.eks. læger og omsorgspersonale kan
være deltidsbeskæftiget, men som samtidig er beskæftiget på flere insti-
tutioner. Sådanne ansatte indgår i oplysningerne fra flere institutioner og
medregnes derfor flere gange.

Problemet er måske særlig udpræget på undervisningsområdet.
Under folkeskolen er samtlige de af undervisningsministeriet optalte
folkeskolelærere medregnet. Personalet på området "andre skoler" er
opgjort på grundlag af det af udvalget udsendte spørgeskema, på hvilket
det på disse skoler ansatte undervisningspersonale medregnes. Da andre
skoler omfatter kommunale ungdomsskoler, aftenskoler og aftenhøjskoler,
vil en stor del af lærerpersonalet være folkeskolelærere som allerede er
medregnet under folkeskolen. Selvom en stor del af disse lærere under
"andre skoler" vil være opførte som deltidsbeskæftigede, er der tale om
en vis dobbelttælling på undervisningsområdet.

Et andet generelt problem vedrører sondringen mellem stillings-
grupper, hvor bestræbelserne som foran nævnt tilsigter en udskillelse
af forskellige arbejdsfunktioner. Selv om man på dette område har begræn-
set sig til ganske få hovedgrupper samt redegjort for principperne i den
med spørgeskemaerne udsendte vejledning, må der alligevel regnes med
en vis risiko for forskellig fortolkning af en del grænsetilfælde i de for-
skellige kommuner. I særlig grad må der formentlig tages forbehold over
for sondringen mellem "udførende personale" og "andet personale".

Ved den praktiske fortolkning af opgørelsens resultater specielt i
forbindelse med en indbyrdes sammenligning mellem kommunerne må
der endvidere tages hensyn til, at København og Frederiksberg varetager
opgaver, der i det øvrige land bestrides af amtskommunerne (f. eks.
sygehusvæsenets og vejvæsenets områder) eller af staten (for Københavns
vedkommende sindssygevæsenet).

Endelig må det tages i betragtning, at kommunerne i mange henseen-
der er vidt forskelligt opbygget, således med hensyn til aldersfordeling,
efter behov for sociale foranstaltninger, efter udbygningsgrad, efter det
omfang, hvori arbejdet indenfor områder som f.eks. vejvæsen, brand-
væsen og rengøring udføres af selskaber eller private, samt efter, om
de driver kommunale el-, gas-, vand- og varmeværker eller trafikmidler.

b) Specielle problemer.

Ved opgørelsen af personalet på biblioteker og museer er det ikke
alle kommuner, der har medregnet bogopsættere og lignende. Der er i
vidt omfang tale om skoleelever, der kun beskæftiges få timer om ugen,
og som følgelig burde opføres som deltidsbeskæftiget personale under
kategorien "bibliotekarer, museumsinspektører m.v.". I en del kommuner,
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hvor bogopsættere er medregnet, er disse imidlertid opført under kate-
gorien "andet personale".

Under området "vej- og vandløbsvæsen samt kommunale værker"
hersker der nogen usikkerhed med hensyn til placeringen af vejmænd,
arbejdere og lignende. Sådanne ansatte burde være placeret under kate-
gorien "teknisk personale m.v.", men er i en hel del tilfælde opført
under kategorien "andet personale". Opgørelsen af personalekategorien
"teknisk personale m.v." er i øvrigt ret usikker, specielt for så vidt
angår de timelønnede arbejdere, hvis ansættelsesforhold med kommuner-
ne og amtskommunerne kan være ganske kortvarig.

Ved opgørelsen af antal folkeskolelærere m.v. har udvalget benyt-
tet indberetningerne fra de enkelte skoler til undervisningsministeriets
økonomisk-statistiske konsulent, således som disse via EDB er maski-
nelt bearbejdet og omsat til råtabeller. Lærerne er her fordelt på stillings-
kategorier og ugentlige timetal. Materialet omfatter imidlertid en del perso-
ner, for hvilket det ugentlige timetal ikke er oplyst. Efter drøftelse med
undervisningsministeriet har udvalget antaget, at disse personer alle er
heltidsbeskæftigede, et skøn der er foretaget udfra de pågældende perso-
ners typiske stillingskategori. Den valgte fremgangsmåde indebærer dog
formentlig en vis overvurdering af personaleforbruget. Et andet forhold
ved opgørelsen virker imidlertid i modsat retning. Løse timelønnede vi-
karer er ikke medregnet i undervisningsministeriets opgørelse. Det dre-
jer sig om personer, der tilkaldes af den enkelte skole med henblik på at
dække pludseligt opståede behov f.eks. i sygdomstilfælde. På grundlag af
det samlede antal timer, der ved samtlige skoler er læst ved løse vikarer,
skønnes dette antal at svare til ca. 2000 heltidsbeskæftigede personer.

De to nævnte forhold neutraliserer formentlig nogenlunde hinanden
i den forstand, at antallet af folkeskolelærere ifølge den af undervisnings-
ministeriet foretagne opgørelse er et rimeligt skøn over såvel personale-
forbruget på dette udgiftsområde, som over udviklingen i dette.

For så vidt angår personalet på fritids- og ungdomsklubber er dette
kun optalt den 15. november 1972. I denne opgørelse forudsættes dette
personale at være det samme pr. den 26. januar 1972.

3. RESULTATER AF UNDERSØGELSEN.

a) Det samlede personale.

Det samlede personale i kommuner1), amtskommuner, kommunale
fællesskaber og private institutioner fremgår for hele landet af tabel 1, i
hvilken personalet er opdelt på heltids- og deltidsbeskæftigede pr. 1. april
1972 og pr. 1. april 1973. Endvidere er det samlede personaleforbrug op-
gjort under den forudsætning, at een deltidsbeskæftiget person svarer til
en halv heltidsbeskæftiget.

1) Det bemærkes, at samtlige kommuner bortset fra en enkelt har besvaret
de udsendte spørgeskemaer.
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De sidste tre kolonner i tabel 1 illustrerer den stedfundne personale-
tilvækst i perioden 1. april 1972 til 1. april 197 3.

Det samlede personale i kommuner og amtskommuner androg den
1. april 1972 ca. 184.000 heltidsbeskæftigede og ca. 107.000 deltidsbe-
skæftigede personer. Den 1. april 1973 var antallet af heltidsbeskæftigede
steget med knap 4. 000 personer og antallet af deltidsbeskæftigede med
ca. 8.000 personer svarende til stigningsprocenter på ca. 2. 1 og 7. 1.
Det deltidsbeskæftigede personale er således steget væsentligt stærkere
end det heltidsbeskæftigede, men den samlede stigningstakt forekommer
dog forholdsvis beskeden. Det amtskommunale personale har udvist den
største tilvækst, medens personalet direkte er reduceret i Københavns og
Frederiksberg kommuner under et. Dette skyldes især personaleudvik-
lingen i Københavns kommune, hvor såvel det heltidsbeskæftigede som
det deltidsbeskæftigede personale er reduceret, jfr. bilag 1.

Som nævnt er det deltidsbeskæftigede personale steget særlig stærkt,
og denne stigning har været særlig markant for det amtskommunale perso-
nale (ca. 33%). Dette kan hovedsagelig tilskrives udviklingen på sygehus-
området, jfr. senere.

Personalet på de af denne opgørelse omfattede private institutioner
udgjorde pr. 1. april 1972 godt 18.000 heltidsbeskæftigede og godt 13.000
deltidsbeskæftigede. Den 1. april 1973 var dette personale forøget med
ca. 2.000 heltidsbeskæftigede og 1.000 deltidsbeskæftigede svarende til
forøgelser på omkring 10 og 7 pct. Denne forholdsvis kraftige tilvækst
kan næsten udelukkende tilskrives væksten i personalet på de private
sociale institutioner (vuggestuer, børnehaver, alderdoms- og plejehjem).
Dette personale udgør ca. 90 pct. af det samlede personale på de private
institutioner, der omfattes af denne opgørelse. Det resterende personale
består af folkeskolelærere på private skoler.

De kommunale og amtskommunale fællesskabers personale udgjorde
den 1. april 1972 ca. 1.200 heltidsbeskæftigede og ca. 900 deltidsbeskæf-
tigede, og frem til 1. april 1973 har der kun været en beskeden tilvækst i
dette personale. Det var et af hovedformålene med kommunalreformen så
vidt muligt at søge de kommunale fællesskaber afviklet, og i modsætning
til forholdene forud for kommunalreformen i 1970 synes denne organisa-
tionsform da heller ikke idag at spille nogen nævneværdig rolle ved løs-
ningen af de kommunale opgaver.

Det samlede personale i kommuner, amtskommuner, fællesskaber
og private institutioner udgjorde den 1. april 1972 ca. 204.000 heltidsbe-
skæftigede og knap 122.000 deltidsbeskæftigede. Den 1. april 1973 var an-
tallet af heltidsbeskæftigede forøget med ca. 5.900 personer svarende til
en stigning på 2. 9 pct. , medens antallet af deltidsbeskæftigede var forøget
med ca. 9. 000 personer svarende til en vækst på 7. 2 pct.

Den stedfundne tilvækst i personaletallet er forholdsvis beskeden og
synes væsentlig mindre end stigningstakten i de foregående år, der dog
ganske vist kun er ufuldstændigt belyst. Den reelle stigningstakt er dog
formentlig noget større, end den foreliggende opgørelse viser. Som anført
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i forrige afsnit tenderer opgørelsen af personalet på det sociale område
mod at undervurdere stigningen i personaletallet. For så vidt angår lærer-
personalet inden for folkeskoleområdet er der i den undersøgte periode
tale om specielle institutionelle forhold, som medfører en for denne perio-
de speciel lav personaleforøgelse. Dette omtales nærmere i næste under-
afsnit.

Trods disse usikkerhedsmomenter synes tilvæksten i det samlede
kommunele og amtskommunale personale at have været forholdsvis beske-
den i den omhandlede periode. En del af forklaringen herpå kan muligvis
være, at virkningerne af kommunalreformen på personaleforbruget i
kommuner og amtskommuner har været særlig kraftig i de første par år
efter reformens ikrafttræden. For perioden 1. april 1972 til 31. marts
1973 blev der gennemført forskellige aktivitetesbegrænsende foranstaltnin-
ger herunder et maksimum for skatteudskrivningen i kommunerne. Også
disse foranstaltninger kan have haft en vis indflydelse på personaleforbru-
get.

Ifølge den beskæftigelsesundersøgelse, der den 8. november 1972
blev foretaget af Danmarks Statistik, androg det ved kommunal virksom-
hed beskæftigede personale ialt ca. 330.000 personer. Ifølge indeværende
undersøgelse er det tilsvarende antal opgjort til ca. 305.000 personer.
Denne forskel beror formentlig i alt væsentligt på de i det følgende om-
handlede forhold.

Den af Danmarks Statistik foretagne beskæftigelsesundersøgelse
blev gennemført ved hjælp af spørgeskemaer, der blev udsendt til et ud-
snit af befolkningen på ca. 180. 000 personer. I en del tilfælde kan de ad-
spurgte have opfattet sig som kommunalt ansatte, selv om dette ikke er
tilfældet. Det gælder f.eks. private rengøringsselskabers personale, der
nogenlunde fast arbejder for kommunale forvaltninger, samt personale
ansat ved sådanne private institutioner som skoler, plejehjem, vuggestuer
m. v.

Endvidere indgår der blandt det personale, der ifølge den af Dan-
marks Statistik foretagne undersøgelse er registreret som kommunalt
ansat, en del statsligt ansat personale som f.eks. personalet ved stats-
amterne, udskrivningskredsene, amtsskatteinspektoraterne, diverse
statsinstitutioner indenfor børne- og ungdomsforsorgen m.v.

b) Det samlede personale fordelt
på forvaltningsområder.

I tabel 2 er det kommunale og amtskommunale personale fordelt på
forvaltningsområder. Foruden tallene for de enkelte forvaltningsområder
omfatter tabel 2 stigningsprocenterne for perioden 1. april 1972 til 1.
april 1973.

Det fremgår af tabellen, at de tre kommunale udgiftsområder, social-
væsen, sygehusvæsen og skolevæsen beskæftiger hovedparten af det kommu-
nale og amtskommunale personale. Ca. 70 pct. af de heltidsbeskæftigede
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og ca. 90 pet. af de deltidsbeskæftigede er beskæftiget inden for disse
udgiftsområder. Udgiftsområdernes betydning varierer naturligvis
kommunegrupperne imellem. I amtskommunerne er personalet på syge-
husområdet naturligt nok helt dominerende - den 1. april 1972 var knap
90 pct. af samtlige amtskommuners personale beskæftiget indenfor syge-
hussektoren. I kommunerne er socialvæsenet og skolevæsenet de perso-
nalemæssigt dominerende forvaltningsområder, idet ca. 67 pct. af de
heltidsansatte og ca. 87 pct. af de deltidsansatte er beskæftiget indenfor
disse to udgiftsområder. Det samme forhold gør sig gældende i Køben-
havns og Frederiksberg kommuner, såfremt der bortses fra sygehus-
væsenet og de øvrige opgaver, der i det øvrige land varetages af amts-
kommunerne.

Af de tre store forvaltningsområder tegner det sociale område sig
i den betragtede periode for den kraftigste personaletilvækst, og denne
vækst er som tidligere nævnt reelt noget større, end den foreliggende
opgørelse viser.

Personalet på undervisningsområdet er steget forholdsvis lidt i
den betragtede periode, nemlig 1.8 pct. for de heltidsbeskæftigedes
vedkommende og 6.9 pct. for de deltidsbeskæftigede. Opgørelsen i
september 1972 af lærerpersonalet er imidlertid noget atypisk, fordi
seminarieuddannelsen i de foregående år var blevet ændret. Seminarie-
uddannelsen blev forlænget med \ år, hvilket medførte, at årgangen af
nye lærere først var færdiguddannet efter opgørelsestidspunktet i septem-
ber 1972. Et halvt år senere har personaletallet formentlig været noget
større inden for skolevæsenet.

Personaletallene på undervisningsområdet påvirkes iøvrigt af over-
førsler til amtskommunerne pr. 1. april 1973 af de kommunale gymnasier.
Dette er en medvirkende årsag dels til den ubetydelige stigning i personale-
antallene på undervisningsområdet i de øvrige kommuner, dels til den
voldsomme stigning for amtskommunernes vedkommende. Københavns og
Frederiksberg kommuner blev ikke påvirket af denne opgaveomlægning.

På sygehusområdet har der været en stigning i antallet af heltids-
beskæftigede på ca. 260 personer, hvilket svarer til 0.5 pct. for amts-
kommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner under eet.
I perioden 1. april 1972 til 1. april 1973 er antallet af deltidsbeskæftigede
derimod forøget med ikke mindre end 22 pct. , men desuagtet forekommer
tilvæksten i det samlede personaleforbrug relativt beskeden på sygehus-
området. Det kan i denne forbindelse anføres, at væksten i personalefor-
bruget næsten udelukkende har fundet sted på centralsygehusenes og de delte
sygehuses sygeafdelinger.

Af de øvrige forvaltningsområder er vej- og vandløbsvæsenet i den
undersøgte periode karakteristisk ved en ganske beskeden personaletil-
vækst. Personalet på dette område kan dog variere noget, hvilket især
gælder den arbejdsstyrke, der består af løst ansat timelønnede arbejdere.

Forvaltningsområdet centralforvaltning udviser en markant procent-
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vis stigning for amtskommunerne under eet, medens der i Københavns
kommune har været en direkte nedgang. Den absolutte stigning i det
samlede antal heltids- og deltidsbeskæftigede har dog kun andraget ca.
70 personer for amtskommunerne under eet, men som følge af det rela-
tivt beskedne administrationspersonale svarer dette antal til en stigning
på 13 pct. Stigningen hænger givetvis sammen med amtskommunernes
overtagelse af nye opgaver.

c) Det samlede personale fordelt
på stillingskategorier.

I tabel 3 er det kommunale og amtskommunale personale fordelt på
stillingskategorier. Foruden tallene for de enkelte stillingskategorier
omfatter tabel 3 stigningsprocenterne for perioden 1. april 1972 til 1.
april 1973.

Det fremgår af tabellen, at kategorien "udførende personale" natur-
ligt nok er den dominerende personalegruppe. For samtlige kommuner
og amtskommuner under eet omfatter denne kategori ca. 2/3 af såvel det
heltidsbeskæftigede som det deltidsbeskæftigede personale.

Gruppen "andet personale" omfatter sådanne ansatte, som hoved-
sagelig udfører hjælpefunktioner i de forskellige forvaltningsgrene.
Specielt i amtskommunerne samt i Københavns og Frederiksberg kommu-
ner er denne gruppe forholdsvis talstærk. Dette kan i nogen grad skyldes
de anvendte opgørelsesprincipper, jfr. det side 13 anførte, men hænger
formentlig også sammen med hjælpepersonalets særlige betydning inden-
for sygehusvæsenet, hvor gruppen omfatter personalet inden for sådanne
områder som ejendomsdrift, depotforvaltning, vaskeri, systue, rengøring
samt køkken og kantine. I de øvrige kommuner andrager gruppen "andet
personale" kun en væsentlig andel af det deltidsbeskæftigede personale,
hvilket hovedsagelig beror på, at rengøringspersonale overvejende er
deltidsbeskæftiget.

Gruppen "administrations- og kontorpersonale", der domineres af
heltidsbeskæftigede, andrager ca. 15 pct. af det samlede antal heltidsbe-
skæftigede og ca. 5 pct. af det samlede antal deltidsbeskæftigede. Som
det fremgår af tabellen, har denne gruppe i perioden 1. april 1972 til
1. april 1973 haft den største tilvækst, nemlig på 5. 6 pct. og 11. 3 pct.
for henholdsvis heltidsansatte og deltidsansatte i samtlige kommuner og
amtskommuner under eet. Tilvæksten i denne personalekategori har væ-
ret størst i gruppen "øvrige kommuner" samt i Københavns og Frederiks-
berg kommuner.

Derimod har tilvæksten i det udførende personale været forholdsvis
beskeden, nemlig 1. 4 pct og 8. 2 pct. for henholdsvis heltidsansatte og
deltidsansatte i kommunerne og amtskommunerne under eet. Denne per-
sonalekategori er forøget mest i amtskommunerne, hvorimod tilvæksten
i de øvrige kommuner har været ganske beskeden.
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d) Personalet i de enkelte kommuner
og amtskommuner.

I bilag 1, 2 og 3 er vist personalet i hver enkelt kommune1) og amts-
kommune fordelt på forvaltningsområder.

En sammenligning af personaleantallene i de forskellige kommuner
og amtskommuner er forbundet med nogen usikkerhed. Dette skyldes dels
de usikkerheder, som den foreliggende opgørelse er behæftet med, dels
den omstændighed, at løsningen af de kommunale og amtskommunale op-
gaver er organiseret på forskellig måde fra kommune til kommune. Op-
gaver, der i nogle kommuner varetages af kommunens eget personale,
kan i andre kommuner varetages af personale ansat i private firmaer
eller i private eller selvejende institutioner (f.eks. ved udlicitering af
rengøringsarbejde på skoler, administrationskontorer m.v. , vejarbejder,
belysningsvæsen, sporveje, brandvæsen, begravelsesvæsen, idræts- og
svømmehaller).

Som tidligere omtalt må der også tages hensyn til variationer fra
kommune til kommune i befolkningens aldersmæssige sammensætning, i
behovene for sociale ydelser og i kommunernes udbygningsgrad m. m.
Endelig må det understreges, at Københavns og Frederiksberg kommu-
ner også varetager opgaver, der i det øvrige land varetages af amtskom-
munerne eller staten. F.eks. varetager Københavns kommune sindssyge-
væsenet, der i det øvrige land er en statsopgave.

En vis mulighed for korrektioner for forskelle med hensyn til orga-
nisationsform kan opnås på grundlag af bilag 4, der for hver kommune
viser det i denne opgørelse optalte personale på private institutioner inden
for den sociale sektor samt lærerpersonalet på de private skoler.

De enkelte kommuners og amtskommuners samlede personale pr.
1.000 indbyggere fremgår af de sidste tre kolonner i bilag 1, 2 og 3. An-
tallet varierer ganske betydeligt fra kommune til kommune, men som
følge af de foran omhandlede usikkerheder kan eventuelle sammenlignin-
ger kun foretages med et betydeligt forbehold. Der synes dog at være en
vis tendens til, at det samlede personale pr. 1.000 indbyggere er større
i udprægede bykommuner og større kommuner end i udprægede landkom-
muner og mindre kommuner.

Endvidere fremgår det af tallene, at forholdet mellem antal heltids-
beskæftigede og antal deltidsbeskæftigede varierer betydeligt fra kommu-
ne til kommune.

Bilag 5 viser den amtsvise fordeling af det i kommunale og amts-
kommunale fællesskaber ansatte personale. Udvalget har ikke anset det
for rimeligt at fordele det af de enkelte fællesskaber ansatte personale
på de i fællesskaberne deltagende kommuner. Dels har det i en del tilfæl-
de været umuligt at fremskaffe oplysninger om fordelingstal, dels omfat-
ter et betydeligt antal fællesskaber som f.eks. skolelægeordninger og

1) Opgørelsen omfatter ikke personalet i Skørping kommune.
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skolepsykologordninger kun een eller to ansatte, der i givet fald måtte
fordeles på et ofte betydeligt antal kommuner.

Som det fremgår af bilag 5, er fællesskabernes personalemæssige
betydning forholdsvis beskeden. I forhold til folketallet synes fællesska-
berne at have størst betydning i Storstrømsamtet og i Viborg amt.
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Bilag 4. Personale ansat i private sociale institutioner og skoler fordelt
på kommuner og efter beskæftigelsesgrad pr. 1/4 1972 og 1/4
1973.

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Københavns kommune 4.762 3.480 5.134 3.710
Frederiksberg kommune 660 364 715 422

København og Frederiksberg
kommuner ialt 5.422 3.844 5.849 4.132

Ballerup-Måløv 92 69 100 71
Brøndbyerne 13 6 13 6
Dragør 5 4 5 4
Gentofte 664 440 672 460
Gladsakse 154 161 212 182
Glostrup 212 71 217 73
Herlev 38 36 38 33
Herstederne 358 144 417 162
Hvidovre 150 133 160 134
Høje Tåstrup 107 59 143 65
Ledøje-Smørum
Lyngby-T årbæk 103 65 105 64
Rødovre 104 65 111 70
Sengeløse 5 4 5 4
Store Magleby 10 3 10 3
Søllerød 125 112 154 132
Torslunde-Ishøj
Tårnby 172 67 188 108
Vallensbæk 77 42 77 42
Værløse 88 85 88 85

Kommuner i Københavns
amt ialt 2.477 1.566 2.715 1.698

Allerød 18 10 21 10
Birkerød 88 67 95 73
Farum 14 25 40 33
Fredensborg-Humlebæk 67 37 70 35
Frederikssund 38 12 36 13
Freder iksværk 18 17 28 11
Græsted-Gilleleje 11 9 13 18
Helsinge 31 12 34 11
Helsingør 354 262 352 262
Hillerød 101 65 148 72
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Hundested 9 6 7 6
Hørsholm 149 93 175 108
Jægerspris 6 1 6 1
Karlebo 37 24 37 24
Skibby
Skævinge 14 14 14 14
Slangerup 6 1 6 1
Stenløse 13 16 34 22
Ølstykke 22 6 22 6

Kommuner i Freder iksborg
amt ialt 996 677 1.138 720

Bramsnæs 5 4 5 5
Greve 81 55 131 79
Gundsø 32 23 31 22
Hvalsø 14 9 14 9
Køge 188 133 211 141
Lejre 17 35 18 31
Ramsø 21 11 22 12
Roskilde 257 229 314 246
Skovbo 5 1 5 1
Solrød 9 2 25 6
Vallø 20 16 20 16

Kommuner i Roskilde amt ialt . 649 518 796 568

Bjergsted 5 4 5 4
Dianalund 18 9 18 9
Dragsholm 29 20 29 18
Fuglebjerg . 10 4 10 5
Gørlev 13 8 13 9
Hashøj 6 6 6 6
Haslev 16 13 21 8
Holbæk 129 38 113 37
Hvidebæk 1 9 1 10
Høng 19 15 25 14
Jernløse
Kalundborg 76 68 77 69
Korsør 40 15 37 22
Nykøbing-Rørvig 25 26 24 25
Ringsted 49 42 72 46
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Skælskør 3 6 5 5
Slagelse 86 63 102 67
Sorø 40 27 39 31
Stenlille 5 - 5
Svinninge 15 11 18 14
Tornved 24 13 29 12
Trundholm 6 2 13 2
Tølløse 31 21 32 23

Kommuner i Vestsjællands
amt ialt 646 420 694 436

Fakse 21 10 21 13
Fladså 15 5 15 5
Holeby 28 18 28 18
Holmegård 7 4 7 4
Højreby
Langebæk 7 2 7 2
Maribo 11 14 9 14
Møn 10 20 26 8
Nakskov 23 22 48 27
Nykøbing Fals te r 111 92 113 94
Nysted 9 - 9
Næstved 121 82 138 77
Nr. Alslev 25 7 25 7
Præstø
Ravnsborg 16 4 13 5
Rudbjerg 3 2 3 2
Rødby 15 7 15 7
Rønnede „ 7 3 8 3
Sakskøbing 7 5 7 5
Stevns
Stubbekøbing 8 2 8 2
Suså
Sydfalster 4 8 4 8
Vordingborg 36 32 36 32

Kommuner i Stors t rømmens
amt ialt 484 339 540 333

Allinge-Gudhjem 2 2 3
Hasle 4 7 4 7
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Neksø - 3 - 3
Rønne 28 13 46 12
Åkirkeby

Kommuner i Bornholms
amt ialt 34 25 53 22

Assens 22 8 23 9
Bogense 5 3 5 3
Broby 7 20 21 15
Egebjerg 31 16 32 17
Ejby 26 25 29 24
Fåborg 61 37 63 38
Glamsbjerg 27 7 13 19
Gudme 49 27 50 28
Hårby 9 4 9 4
Kerteminde 18 12 32 20
Langeskov 6 2 6 2
Marstal 9 1 9 1
Middelfart 78 29 86 32
Munkebo
Nyborg 32 31 34 30
Nr. Åby 60 23 61 24
Odense 628 376 675 398
Otterup 9 11 6 13
Ringe 38 44 41 38
Rudkøbing 6 3 6 4
Ryslinge 30 23 34 21
Svendborg 148 102 163 100
Sydlangeland 7 4 6 4
Søndersø
Tommerup 15 8 48 34
Tranekær 39 9 39 9
Ullerslev 8 6 8 6
Vissenbjerg 16 12 16 12
Ærøskøbing 4 5 4 5
Ørbæk 2 1 2 1
Årslev 48 43 52 47
Årup 2 3 2 3

Kommuner i Fyns amt ialt . . . 1.440 895 1.575 961
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Augustenborg 12 13 16 16
Bov 19 24 19 24
Bredebro 6 6 6 6
B r o a g e r . . . 1 23 20 24 19
Christiansfeld 12 9 16 12
Gram 6 10 6 10
Gråsten 36 42 36 42
Haderslev 135 73 168 72
Højer 10 11 9 10
Lundtoft 11 11 10 11
Løgumkloster 33 42 33 40
Nordborg 71 101 71 101
Nr. Rangstrup 5 8 12 13
Rødding 21 20 22 18
Rødekro 23 18 30 29
Skærbæk 29 18 30 20
Sundeved 2 2 6 4
Sydals 5 6 5 6
Sønderborg 102 83 110 84
Tinglev 43 38 45 38
Tønder 100 73 101 72
Vojens 24 21 24 22
Åbenrå 129 64 130 62

Kommuner i Sønderjyllands
amt ialt 857 713 929 731

Billund - 6 - 4
Blåbjerg 3 10 3 10
Blåvandshuk 18 8 27 11
Bramminge 11 12 11 21
Brørup 16 20 16 20
Esbjerg 209 229 242 254
Fanø 3 4 3 4
Grindsted 37 26 43 21
Helle 4 3 4 9
Holsted 7 7 12 12
Ribe 24 16 32 21
Varde 17 13 17 13
Vejen 29 29 35 29
Ølgod 7 6 12 8

Kommuner i Ribe amt ialt 385 389 457 437
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Brædstrup 5 1 5 1
Børkop 14 9 18 17
Egtved 13 18 13 22
Fredericia 172 147 169 155
Gedved 17 13 17 13
Give 9 7 9 12
Hedensted 16 10 10 7
Horsens 103 70 125 80
Jelling 14 17 20 19
Juelsminde - 13 - 13
Kolding 129 85 130 83
Lunderskov 8 1 8 2
Nr . Snede 5 1 5 1
Tørr ing-Uldum 15 18 15 18
Vamdrup 13 6 13 6
Vejle 123 87 124 85

Kommuner i Vejle amt ialt . . . 656 50 3 681 5 34

Aulum-Haderup 24 11 24 11
Brande 6 6 11 9
Egvad 5 10 9 15
Herning 335 274 449 305
Holmsland
Holstebro 61 44 73 50
Ikast 61 25 61 25
Lemvig 55 60 75 66
Ringkøbing 22 32 30 43
Skjern 33 54 43 70
Struer 52 40 52 40
Thyborøn-Harboøre 14 5 19
Thyholm 5 2 5 2
Trehøje 20 5 24 8
Ulfborg-Vemb 15 30 21 34
Videbæk 20 36 20 36
Vinderup 50 41 51 41
Aaskov 9 13 9 13

Kommuner i Ringkøbing amt ialt 773 697 962 787

Ebeltoft 20 11 20 11
Galten 13 15 12 16



55

Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Gjern 60 49 65 52
Grenå 64 58 66 55
Hadsten 11 6 11 6
Hammel 6 6 6 6
Hinnerup 5 3 5 3
Hørning 28 21 28 21
Langå 9 6 9 6
Mariager 17 9 17 9
Midtdjurs 34 10 44 13
Nørhald 4 2 18 5
Nr. Djurs 30 14 37 17
Odder 63 20 89 50
Purhus 24 39 47 53
Randers 353 151 383 174
Rosenholm 21 19 21 19
Rougsø 39 12 39 12
Ry 11 5 11 5
Rønde 21 12 22 9
Samsø
Silkeborg 223 135 228 129
Skanderborg 38 23 68 45
Sønderhald 5 3 5 3
Them 5 2 5 2
Århus 1.322 875 1.469 962

Kommuner i Århus amt ialt .. 2.426 1.506 2.725 1.683

Bjerr ingbro 20 24 20 24
Fjends 11 8 16 12
Hanstholm 5 5 10 11
Hvorslev 21 12 21 12
Karup 27 17 21 23
Kjellerup 30 12 41 19
Morsø 23 53 26 57
Møldrup 11 12 21 16
Sallingsund 13 21 13 21
Skive 49 28 112 87
Spøttrup 6 14 6 14
Sundsøre
Sydthy 17 24 17 24
Thisted 56 74 57 74
Tjele 9 17 9 17

i
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Viborg 109 73 120 76
Ålestrup 29 12 28 11

Kommuner i Viborg amt ialt . . 436 406 538 498

Arden 16 9 17 7
Brovst 9 10 9 10
Brønderslev 65 37 74 42
Dronninglund 18 14 18 14
Farsø 20 15 20 15
Fjerritslev 10 2 10 2
Frederikshavn 64 72 67 81
Hadsund 12 12 12 12
Hals 3 21 3 21
Hirtshals 22 7 28 8
Hjørring 53 31 64 36
Hobro 62 63 62 63
Læsø
Løgstør 30 26 29 27
Løkken-Vrå 4 6 4 6
Nibe 10 22 10 24
Nørager - 7 - 7
Pandrup 5 5 5 5
Sejlflod 2 1 8 2
Sindal 10 12 10 12
Skagen 30 26 40 31
Skørping - 3
Støvring 11 12 11 11
Sæby 22 35 22 35
Åbybro 22 8 26 6
Ålborg 400 422 410 403
Års 12 8 11 10

Kommuner i Nordjyllands
amt ialt 912 886 970 890

København og Freder iksberg
kommuner 5.422 3.844 5.849 4.132
Københavnsamt 2.477 1.566 2.715 1.698
Freder iksborg amt 996 677 1.138 720
Roskilde amt 649 518 796 568
Vestsjællands amt 646 420 694 436
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Bilag 4. fortsat

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Storstrømmens amt 484 339 540 333

Bornholmsamt 34 25 53 22
Fynsamt 1.440 895 1.575 961
Sønderjyllands amt 857 713 929 731
Ribe amt 385 389 457 437
Vejle amt 656 503 681 534
Ringkøbing amt 773 697 962 787
Århus amt 2.426 1.506 2.725 1.683
Viborg amt 436 406 538 498
Nordjyllandsamt 912 886 970 890

Amterne ialt 13.171 9.540 14.773 10.298

Hele landet ialt 18.593 13.384 20.622 14.430
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Bilag 5. Personale ansat i kommunale og amtskommunale fællesskaber
fordelt på amter og efter beskæftigelsesgrad pr. 1/4 1972 og
1/4 1973.

1/4 1972 1/4 1973

Heltid Deltid Heltid Deltid

Københavns og
Frederiksberg kommuner 49 0 5 2 0

Københavns a m t 163 98 169 107
Freder iksborg amt 77 13 80 16
Roskilde amt 41 26 41 26
Vestsjællands amt 68 42 70 45
Stors t rømsamt 285 246 298 252
Bornholmsamt 17 3 18 3
Fyns amt 87 90 98 95
Sønderjyllands amt 38 22 48 29
Ribe amt 25 29 37 61
Vejle amt 9 34 14 39
Ringkøbing amt 18 21 17 19
Aarhus amt 145 105 54 53
Viborg amt 136 142 154 176
Nordjyl landsamt 24 12 29 17

Amterne ialt 1.133 883 1.127 938

Hele landet 1.182 883 1.179 938






