Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Navn

Ressort
Ministerium

Ansvarsområder/
opgaver

Intern
organisation
(herunder
adresser)

Antal
ansatte
(f.eks.
udtræk
fra cvr)

Hovedkontor: 0900
København C, hvor
koncernledelsen,
sekretariat,
arbejdsmiljøfagligt
center og tilsynscentre
også er placeret.
NB! Tilsynscentre i
København, der
dækker over
områderne Øst,
Hovedstaden og øvrige
Sjælland; Syd, Fyn og
Sydjylland; Nord, Midtog Nordjylland.
Grønland, Nuuk
Med ’besøgsadresser’ i
Ringsted, Kolding og
Hadsten
Datatilsynet består af
et råd og et
sekretariat.
Sekretariatet
beskæftiger godt 30
medarbejdere (jurister,
itsikkerhedskonsulenter,
kontorpersonale og
studenter). Rådet er
udpeget af
justitsministeren)
Placeret Borgergade
28, 5, 1300 København
K

500-1000

Energitilsynet er et
uafhængigt udvalg,
hvis medlemmer
udnævnes af klima- ,
energi- og
bygningsministeren.

Ca. 60

Tilsyn
Arbejdstilsynet
(arbejdstilsynet.dk)

Beskæftigelsesministeriet

Myndighed på
arbejdsmiljøområdet
(fremmer et sikkert, sundt
og udviklende arbejdsmiljø
samt forebygger
nedslidning, sygefravær og
udstødelse fra
arbejdsmarkedet).
Arbejdstilsynet fører tilsyn
med virksomheder,
udarbejder regler samt
vejleder om arbejdsmiljø.

Datatilsynet

Justitsministeriet

Fører tilsyn med
behandling af
personoplysninger.
Datatilsynets
medarbejdere foretager
inspektioner hos både
myndigheder og
virksomheder.
Høringssvar i forbindelse
med en lang række
lovforslag, som tilsynet får
i høring.

Energitilsynet

Klima- , energi- og
bygningsministeri
et

Varetager tilsyns- og
klagefunktion på
energiområdet i
overensstemmelse med
elforsyningslovens og
varmeforsyningslovens

30+
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formål.
Kan behandle og afgøre
sager vedrørende priser og
betingelser på el-, gas- og
varmeforsyningsområdet.
Fører tilsyn med de
finansielle virksomheder.
Udarbejder regler på det
finansielle område.

Sekretariat, 2500
Valby.
Jurister, økonomer og
cand.politter
Fungerer som
sekretariat for Det
Finansielle Råd samt
Penge- og
Pensionspanelet.
Herunder også 15
kontorer med
forskellige
ansvarsområder
(banktilsyn, it, pension
etc.)
2100 København Ø

Finanstilsynet

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Revisortilsynet

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Foretage kvalitetskontrol
af godkendte revisorer og
revisionsvirksomheder.

Består af ni
medlemmer, der er
udpeget af
Erhvervsstyrelsen, og
et sekretariat.
Erhvervsstyrelsen
fungerer som
sekretariat for
Revisortilsynet.
2100 København Ø

14?

Kulturministeriet

Tre hovedopgaver:
at følge sprogets udvikling,
fx ved at registrere nye
ord.
at svare på spørgsmål om
dansk sprog og sprogbrug.
at fastlægge den danske
retskrivning og redigere og
udgive den officielle
danske
retskrivningsordbog.

Medarbejdere består
primært af
cand.mag’ere og
studentermedhjælpere

Ca. 30

Kan tage stilling til
samtlige omstændigheder
i retsforholdet mellem
forbrugeren og
ejendomsmægleren.
Øverste klageinstans for
afgørelser truffet af
energimyndighederne.

Nævnet består af 5
medlemmer og har et
sekretariat tilknyttet
2300 København S

?

Nævn
Dansk sprognævn

Klagenævnet for
Ejendomsformidling

Energiklagenævnet

NB! privat
klagenævn, som
er godkendt
af Erhvervs- og
Vækstministeren
Klima- , energi- og
bygningsministeri
et

1972 Frederiksberg C

Nævnet består af en
formand og en
næstformand samt en
række sagkyndige

Ca. 10 i
sekretariat
et + ca 25
nævns-
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medlemmer med
alsidigt kendskab til
energimæssige
forhold. Der er et
sekretariat tilknyttet.
Består af jurister.
1360 København K
Erstatningsnævnet

Justitsministeriet

Varetager behandlingen af
ansøgninger om erstatning
i henhold til
offererstatningsloven og
hertil knyttede
administrative opgaver.

Europanævnet

Kulturministeriet

Fordeler hvert år ca. 20
mio. kr. til fremme af
debat og oplysning om
Europa

Flygtningenævnet

Justitsministeriet

Uafhængigt kollegialt
domstolslignende forvaltningsorgan.
Flygtningenævnet
behandler klager
vedrørende asylrelaterede afgørelser
truffet af
Udlændingestyrelsen.
Nævnets virksomhed er
omfattet af de almindelige
forvaltningsretlige regler,
herunder

Erstatningsnævnet er
nedsat af
justitsministeren og
består af en formand
og en eller flere
næstformænd, der
tilsammen udgør
formandsskabet, og et
antal yderligere
medlemmer.
Ertstatningsnævnets
formand og
næstformænd skal
være landsdommere.
Nævnets øvrige
medlemmer udnævnes
efter indstilling fra
henholdsvis Social- og
Integrationsministeren
og fra Advokatrådet.
Sekretariatet hører
organisatorisk under
Civilstyrelsen.
1304 København K
Nævnet består af fem
medlemmer, der er
indstillet af de fem
største partier i
Folketinget og udpeget
af kulturministeren.
1553 København V
Flygtningenævnet
består af en formand
og et antal
næstformænd, som er
dommere. Herudover
består nævnet af et
antal medlemmer, som
er udpeget efter
indstilling fra
Advokatrådet,
Justitsministeren,
Udenrigsministeren og
Dansk Flygtningehjælp.

medlemmer

5

50-99
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forvaltningsloven og
offentlighedsloven.

Ligebehandlingsnæv
net

Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale Forhold

Miljømærkenævnet/
Miljømærkning
Danmark

Miljøministeriet

Patientombuddet

Ministeriet for
Sundhed og
Forebyggelse

Behandler klager over
forskelsbehandling inden
for arbejdsmarkedet på
grund af køn, race,
hudfarve, religion eller tro,
politisk anskuelse, seksuel
orientering, alder,
handicap, national
oprindelse, social
oprindelse og etnisk
oprindelse. Uden for
arbejdsmarkedet
behandler nævnet klager
over forskelsbehandling på
grund af køn, race og
etnisk oprindelse.
Har ansvaret for den
europæiske Blomst og den
nordiske Svane, der er
Danmarks officielle
miljømærker
Fungerer som én samlet
indgang for patienter, som
ønsker at klage over den
faglige behandling i det
danske sundhedsvæsen.
Varetager den centrale
administration af
rapporteringssystemet for
utilsigtede hændelser i
sundhedsvæsenet og
bidrager til, at viden om
utilsigtede hændelser og
viden fra patient- og
erstatningssager benyttes
forebyggende.

Også et
koordinationsudvalg,
som består af 5
personer.
Herudover et
sekretariat.
Jurister.
1304 København K
Nævnet bistås af et
sekretariat, der har til
huse i Ankestyrelsen.
Nævnsmedlemmerne
er udpeget af
beskæftigelsesminister
en og på baggrund af
indstilling fra social- og
integrationsministeren
og ministeren for
ligestilling og kirke.
1022 København K

2920 Charlottenlund

200-499
(men
tæller
personer
fra
Ankestyrel
sen også
med
her??)

100-199

(cvr: erhvervsdrivende
fond??)
Patientombuddet er
sekretariat for
Sundhedsvæsenets
Disciplinærnævn, som
behandler klager over
konkrete
sundhedspersoners
sundhedsfaglige
behandling.
Patientombuddet er
sekretariat for
Patientskadeankenævn
et og
Lægemiddelskadeanke
nævnet, som
behandler klager over
afgørelser fra
Patienterstatningen
om erstatning for
patientskader og
lægemiddelskader.
Patientombuddet er
sekretariat for Det

100-199
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Pengeinstitutankenævnet

Behandler klager over
pengeinstitutter,
fortrinsvis fra private
forbrugere

Pressenævnet

Justitsministeriet

Behandler klager over
pressen, dvs. radio, tv,
dagblade, ugeblade,
magasiner og andre
massemedier.

Radio- og tv-nævnet
og Medienævnet

Kuturministeriet

Kommenterer årlige public
service-beretninger fra DR,
TV 2|Danmark og de otte
regionale TV 2-stationer.
Udsteder efter udbud
tilladelse til distribution af
danske og udenlandske
lyd- og billedprogrammer
ved hjælp af jordbaserede,
digitale tv-sendenet og
fører tilsyn med
virksomheden.
Rådgiver kulturministeren
i radio- og tv-spørgsmål.
Etc.

Psykiatriske
Ankenævn, som
behandler klager over
afgørelser fra Det
Psykiatriske
Patientklagenævn om
blandt andet
tvangsbehandling.
2000 Frederiksberg
Ankenævnets
formandskab er
sammensat af en
højesteretsdommer
(formand) og fire
næstformænd,
henholdsvis to
landsdommere og to
byretsdommere
udpeget af finansrådet
og forbrugerrådet.
Oprettet af
Finansrådet,
Sammenslutningen
Danske Andelskasser
og Forbrugerrådet.
1022 København K
Nævnets sekretariat
består af to jurister på
fuld tid, og to på deltid,
en
kommunikationsmedar
bejder og en
kontorfunktionær
Radio- og tv-nævnet,
der består af otte
medlemmer, er nedsat
af kulturministeren.
Nævnene har hver 7
medlemmer og
betjenes af et
sekretariat på
Kulturstyrelsen, Center
for Bibliotek, Medier
og Digitalisering.

24

8

14-

1553 København V

Medienævnet behandler
ansøgninger om
redaktionel
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Realkreditankenævnet

NB! privat
klagenævn, som
er godkendt af
ministeren for
erhverv og vækst

Teleankenævnet

produktionsstøtte, tilskud
til etablering og udvikling
af nyhedsmedier samt
saneringsstøtte i henhold
til lov og bekendtgørelse
om mediestøtte.
Nævnet fører endvidere
tilsyn med
tilskudsmodtagernes
overholdelse af loven og
vilkår for tilskud.
Behandler klager over
realkreditinstitutter.

Behandler civilretlige
tvister mellem slutbrugere
og udbydere af
teletjenester vedrørende
teletjenester.
Behandler endvidere
tvister vedrørende
registrering og debitering
af indholdstjenester.

Udlændingenævnet

Justitsministeriet

Uafhængigt kollegialt
domstolslignende
forvaltningsorgan, der
behandler klager på
udlændingeområdet
vedrørende blandt andet
afgørelser om
familiesammenføring,
afgørelser om
tidsubegrænset
opholdstilladelse, og
afgørelser om
administrativ ud- og
afvisning truffet af
Udlændingestyrelsen i 1.
instans

Voldgiftsnævnet

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Administrerer og afgør
voldgiftsager på bygge- og
anlægsområdet, udmelder
syn og skøn, forestår
sagkyndig beslutning,
foregreben tvisteløsning,
mægling og mediation,
ligesom nævnet vejleder
om de formelle regler m.v.

Nævnet har også et
sekretariat.
2700 Brønshøj

Teleankenævnet
består af en uafhængig
formand og en række
medlemmer udpeget
af henholdsvis
teleudbyderne og
Forbrugerrådet. Der er
tilknyttet et
sekretariat.
1609 København V
Udlændingenævnet
består af en formand
og et antal
næstformænd, som er
dommere. Herudover
består nævnet af et
antal medlemmer, som
er udpeget efter
indstilling fra
Advokatrådet,
Justitsministeriet og
Beskæftigelsesminister
iet. Justitsministeriet
stiller
sekretariatsbistand til
rådighed for
Udlændingenævnet.
Voldgiftsnævnet har 11
medlemmer, hvoraf 9
er udpeget efter
indstilling fra centrale
aktører på bygge- og
anlægsområdet og
Erhvervs- og
Byggestyrelsen.
Betjenes af et

20-49

17
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sekretariat.
Jurister.
1620 Københavns V

Direktorater
Kriminalforsorgen

Justitsministeriet

Skal sikre, at domstolenes
domme bliver ført ud i
livet på den bedst mulige
måde – både med hensyn
til samfundets sikkerhed
og med hensyn til den
dømtes rettigheder og
senere muligheder.
Har ansvar for landets
arrester og fængsler samt
tilsyn af lovovertrædere,
der har fået andre domme
end frihedsberøvende
domme.

Herunder hører
fængsler, arresthuse,
arrestinspektører,
kriminalforsorgen i
frihed og
uddannelsescenter.
Kriminalforsorgen har
knap 80 tjenestesteder
spredt ud over hele
landet, herunder 18
tjenestesteder
i Grønland og på
Færøerne. Der er 13
statsfængsler.
1401 København K

Kystdirektoratet

Miljøministeriet

Er statens myndighed, når
det offentlige eller private
borgere vil anlægge eller
ændre kystbeskyttelse og
ved byggeri af havneanlæg

Hovedkontor ligger i
Lemvig og er en
selvstændig
fungerende enhed.
Underafdelinger på

Der er
ansat ca.
4.900
årsværk i
Kriminalfo
rsorgen.
Knap to
tredjedele
af
personalet
er
uniformer
et,
og godt en
tredjedel
er civilt
personale.
Uniformer
et
personale
(fængselsb
etjente og
værkmestr
e) 3175
årsværk.
Forsorg og
undervisni
ng 585
årsværk.
Sundheds
personale
150
årsværk.
Ledelse og
administra
tion 675
årsværk.
Andre
funktioner
240
årsværk.
90 (80 på
hovedkont
oret, 10 på
KOE)
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Vejdirektoratet

Transportminister
iet

og når der f.eks. skal
bygges dæmninger eller
lægges stærkstrømskabler
på det danske
søterritorium.
Analyserer kyster i hele
Danmark og sikrer den
faglige viden om kysternes
dynamik til brug ved
kystbeskyttelse eller andre
anlæg.
Etc.
Har ansvaret for
statsvejnettet, som består
af motorveje, en række
hovedlandeveje og mange
af landets broer – i alt
cirka 3.800 km vej.
Samarbejder
Vejdirektoratet med en
lang række myndigheder
og med vejsektoren og
kommunerne.
Opgaver
Vejdirektoratets arbejde
består primært af tre
elementer:
• Planlægning
• Anlæg og drift
• Trafikafvikling og ledelse

hovedkontoret:
ledelsen, staben, kyst
og klima, og
søterritoriet.
Kystdirektoratet har et
bredt samarbejde med
mange forskellige
instanser over hele
landet. Herunder
Kystdirektoratets
Oprensningsenhed,
KOE.
Opdelt i fire
hovedområder:
planlægning, anlæg og
drift, trafik og
ressource, men har
også alm. hr og
administrationsafdelin
ger.
Hovedkontor: 1022
København K
Faste kontorer i
Aalborg, Skanderborg,
Fløng, Næstved og
Middelfart.
Tilsynskontorer i
Aalborg, Skanderborg,
Give, Middelfart, Vejle
og Silkeborg (alle Vest).
Fløng, Frederikssund,
Ledøje, Grevinge,
Slagelse, Karlslunde,
Vedbæk, Nykøbing
Falster, og Næstved
(Øst).

500-1000

Institutter
DMI

Klima-, energi- og
bygningsministeri
et

Varetager den
meteorologiske betjening
af samfundet inden for
Rigsfællesskabet Danmark,
Færøerne og Grønland
med omliggende farvande
og luftrum.
Indgår instituttet i det
nationale beredskab i
forbindelse med
naturkatastrofer,
stormflodsberedskabet og
det landsdækkende
atomberedskab.

Der findes tre
afdelinger på DMI:
Danmarks Klimacenter,
Center for
Atmosfærefysik og –
observationer, og
Centre for
meteorologiske
modeller (her 51
ansatte)

350

Hovedkontor: 2100
København Ø
Tjenestesteder: Karup,
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DTU Fødevareinstitut

Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri

DTU Aqua

Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri

DTU
Veterinærinstitut

Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri

DTU Risø
(Nationallaboratoriet
for Bæredygtig
Energi)

Klima, Energi og
Byggeministeriet

Danmarks Klimacenter
blev etableret i 1998 og
har som hovedformål at
kortlægge det sandsynlige
klima i det 21.
århundrede.
Arbejder inden for seks
faglige indsatsområder:
Bioteknologi, ernæring,
fødevarekvalitet,
fødevaresikkerhed,
fødevareteknologi og miljø
& sundhed. Indsatsen
dækker bredt fødevarer i
hele kæden fra jord til
bord og omfatter både
forskningsaktiviteter og
forskningsbaseret
rådgivning og
undervisning,
myndighedsbetjening og
erhvervssamarbejder.

DTU Veterinærinstituttets
arbejde omfatter
infektiøse
husdyrsygdomme hos
produktionsdyr og
hobbydyr. Hovedvægten
ligger på sygdomme, som
dyrlæger har pligt til at
anmelde til
myndighederne og på
sygdomme, der har stor
betydning for dansk
landbrug.
Forskning, diagnostik,
overvågning, rådgivning,
risikovurdering,
produktion af vacciner
Forskning, der stimulerer
det tværfaglige
samarbejde inden for
vedvarende energi på
DTU, redigerer DTUs serie

Skrydstrup, Aalborg,
Narsarsuaq, Søndre
Strømfjord, Qaanaaq

DTU
fødevareinstituttet er
placeret i Søborg og i
flere bygninger på DTU
Lyngby campus i
Lyngby.

1000 eller
flere
(dækker
hele DTU)

Hovedadresse i
Charlottenlund. Også
adresser i Nordsøen
Forskerpark og Dana,
Hirtshals (23+);
Silkeborg; Dansk
Skaldyrcenter,
Nykøbing Mors (10)
Består af direktion,
sekretariat, service og
forskere
1870 Frederiksberg C
og 4771 Kalvehave

1000 eller
flere
(dækker
hele DTU)

4000 Roskilde

Ca. 600

220
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Institut for
menneskeret

Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale forhold

Statens
Byggeforskningsinstitut
Statens
Forskningscenter for
Velfærd (SFI)
Statens Institut for
Folkesundhed

Statens Institut for
Strålebeskyttelse

af internationale
energirapporter,
koordinerer DTUs
internationale
energikonferencer,
medvirker til samarbejde
med internationale
myndigheder og
organisationer og
repræsenterer DTU i
forskellige europæiske
sammenhænge samt
andre internationale
organer såsom IEA og
WEC.
Arbejder med
menneskerettigheder
inden for en lang række
områder (15), såsom børn,
udlændinge, handikap,
fængsel, uddannelse, etc.

Skaber forskningsbaseret
viden, der forbedrer
byggeriet og det byggede
miljø.
Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale forhold
Ministeriet for
Sundhed og
Forebyggelse

Ministeriet for
Sundhed og
Forebyggelse

Nationalt
forskningsinstitut, som
forsker i folkesundhed. SIF
har nationale forpligtelser
og fokuserer på de
hidtidige
sektorforskningsopgaver
og myndighedsbetjening.
Varetager samtlige
myndighedsopgaver
vedrørende
strålebeskyttelse, hvor der
forekommer, anvendes
eller frembringes

Der er 8 forskellige
afdelinger ud over
kommunikation og
administration: det
internationale
sekretariat,
ligebehandling,
forskning, uddannelse,
monitorering,
retssamfund,
deltagelse og
civilsamfund, og
menneskeret og
erhverv
1403 København K
Hører til AAU men med
hovedsæde i 2450
København SV

Ca. 160

SIF hører under det
Sundhedsvidenskabelig
e Fakultet på Syddansk
Universitet (SDU) med
beliggenhed i 1353
København K.

120

Ca. 120

2730 Herlev

10

Statens Seruminstitut

Ministeriet for
Sundhed og
Forebyggelse

ioniserende stråling.
Sikrer forskningsbaseret
sundhedsdokumentation,
rationel udnyttelse af it i
sundhedsvæsenet og
beredskab og forebyggelse
i relation til smitsomme
sygdomme, biologiske
trusler og medfødte
lidelser.

Ud over administration
og direktion er SSI delt
op i 5 sektorer:
National
Sundhedsdokumentati
on & Forskning, Sektor
for National Sundhedsit, Sektor for Diagnostik
og Infektionskontrol,
Diagnostica, Vaccine

1000 eller
flere

2300 København S
Teknologisk Institut

NB! selvejende og
almennyttig
institution
Klima, Energi og
Bygningsministeri
et

Instituttet udvikler,
anvender og formidler
forsknings- og
teknologibaseret viden til
dansk erhvervsliv.
Tæt samarbejde med
førende forsknings- og
uddannelsesinstitutioner i
både Danmark og i
udlandet.

Bygget op af 8
afdelinger: bygge og
anlæg, danish meat
research institute,
energi og klima,
erhvervsudvikling, life
science, materialer,
produktion og
økonomi.
Adresser i Taastrup,
Århus, og Roskilde

DCA - Nationalt
Center for
Fødevarer og
Jordbrug

aftale med
Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
fiskeri

Hører til på Århus
Universitet
8830 Tjele

1000 eller
flere
(måske
samlet for
AU)

DCE - Nationalt
Center for Miljø og
Energi

Klima, Energi og
Bygningsministeri
et

Sikre, at forskningen ved
Aarhus Universitet
bidrager til miljømæssig
og økonomisk bæredygtig
udvikling i jordbrug og
fødevareproduktion.
Forskningsbaseret
myndighedsrådgivning.
Samarbejde med
virksomheder, brancher
og organisationer.
Leverer rådgivning og
viden om natur, miljø og
energi baseret på
forskning af høj kvalitet og
bidrager dermed til den
nationale og
internationale
samfundsudvikling.

11+

Det Nationale
Forskningscenter for
Arbejdsmiljø

Beskæftigelsesministeriet

Hører til Århus
Universitet i 4000
Roskilde
DCE - Nationalt Center
for Miljø og Energi har i
centerenheden 11
medarbejdere og en
direktør og er placeret
sammen med de to
nye institutter i hhv.
Silkeborg og Roskilde.
NFA har en direktion,
bestyrelse, hvorunder
forskellige

Forskning

NFA’s mission er: at
forske, formidle og
uddanne for at bidrage til

100-199
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GEUS - DE
NATIONALE
GEOLOGISKE
UNDERSØGELSER
FOR DANMARK OG
GRØNLAND

Klima-, energi- og
bygningsministeri
et

udviklingen af et sikkert og
sundt arbejdsmiljø i
Danmark.
Rådgive, formidle
forskningsbaseret viden til
arbejdspladser,
myndigheder,
arbejdsmarkedets parter
og arbejdsmiljørådgivere,
udføre myndighedsopgaver, udføre
udviklingsarbejde
GEUS' arbejdsfelt geovidenskabelige
undersøgelser, forskning,
rådgivning og geologisk
kortlægning

forskningsområder
ligger. Der er også
administration og et
sekretariat.

Videncenter der
indsamler, udvikler og
formidler metoder, viden,
værktøjer og inspiration,
så jobcentre og
virksomheder klædes på til
at agere i praksis for at
styrke det rummelige
arbejdsmarked og den
aktive
beskæftigelsesindsats.
Igangsætter og faciliterer
projekter og formidler
løsninger, der forholder
sig til tidens lokale og
globale udfordringer.
Dansk Arkitektur Center
sætter fokus på, hvordan
arkitekturen i bred
forstand skaber både
kulturel og økonomisk
værdi for mennesker,
virksomheder og samfund
med fokus bæredygtig
samfundsudvikling både i
økonomisk, socialt,
sundheds- og
miljømæssigt perspektiv.
At indsamle, formidle og
afprøve viden om de
vigtigste faktorer, der har
indflydelse på design, og

Har egen bestyrelse på
12 medlemmer
(arbejdsmarkedets
parter, kommuner,
erhvervsliv). Herudover
en medarbejdergruppe
bestående af
konsulenter og
administration)
8000 Aarhus C

30

Bestyrelse bestående
af 7 personer.

Ca. 70

2100 København Ø

1350 København K
Kernemagasin Valhøjs
Allé 180, 2610 Rødovre
Grundvandskortlægning Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg

Centre
Cabi – bedre arbejde
til flere

NB! Selvejende
institution under
Beskæftigelsesmi
nisteriet

Dansk Arkitektur
Center

DAC er en
projektorganisati
on med finansielt
grundlag i et
offentligt-privat
partnerskab
mellem Realdania
og staten. Staten
er repræsenteret
ved Erhvervs- og
Vækstministeriet,
Kulturministeriet,
Miljøministeriet
og Klima-, Energiog Bygningsministeriet.

Dansk Design Center

NB! selvejende
institution
etableret i 1978
af Regeringen og

1401 København K

Dansk Design Centers
bestyrelse består af 8
repræsentanter for
erhvervslivet,

20+
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Dansk Designråd i
fællesskab.
Erhvervs og
Vækstministeriet.

Videncenter for
energibesparelser i
bygninger
Videncenter for
Kystturisme

Klima, Energi og
Bygningsministeri
et
Erhvervs- og
Vækstministeriet,
Region
Midtjyllands,
Region
Syddanmarks,
Region Sjællands
og Region
Nordjyllands
vækstfora samt
Ringkøbing-Skjern
Kommune
(partnerne)

Videncentret for
Landbrug

Ministeriet fro
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri

Videncenter for
Velfærdsledelse

Moderniseringsst
yrelsen, Danske
Regioner og KL er
gået sammen om
Videncenter for
Velfærdsledelse.

at gøre dette i tæt
samarbejde med
designere, partnere,
sponsorer, erhvervsliv og
publikum nationalt og
internationalt. Formålet vil
være at styrke samfundets
muligheder gennem
design.

Bidrage til at styrke
innovation og viden om
nye vækstmuligheder i
kystturismen i hele
Danmark.
Bidrage til, at
kystturismens aktører og
virksomheder samt de
værdikæder og
destinationer, som
virksomhederne indgår i,
kan træffe vigtige
strategiske beslutninger
på et kvalificeret grundlag.
Arbejder for, at den nyeste
viden og teknologi er til
rådighed for danske
landmænd og gartnere, så
de kan producere
fødevarer i verdensklasse.
Bearbejder og formidler
forskerens resultater til en
praksisnær version, så
konsulenter og dermed
landmanden kan bruge
resultaterne.
At indsamle, opbygge og
formidle viden om
velfærdsledelse i praksis
ved at igangsætte og følge
konkrete projekter om god
ledelse for
velfærdsområderne.

organisationer,
designvirksomheder og
Økonomi- og
Erhvervsministeriet.
Herunder en ledelse og
godt 20 medarbejdere.
1553 København V

Hører under
Teknologisk Institut
og Energistyrelsen
Ledes af en
selvstændig bestyrelse
bestående af 9,
medlemmer
repræsentanter fra
turismeorganisationer
og regioner.
Herunder 9 ansatte.
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6960 Hvide Sande

Ledet af en bestyrelse
på 12 medlemmer, der
repræsenterer
landbruget og
medarbejdersiden.
Under direktionsniveau
er der 9
hovedområder.
Hovedkontor 8200
Aarhus N

450 (? Fra
2012
årsberetni
ng)

Styregruppe bestående
af 6 repræsentanter fra
interessenterne.
Herunder
etsekretariat, der
består af
medarbejdere fra
Danske Regioner,
Moderniseringsstyrelse
n og KL, varetager den
løbende drift af
Videncenter for
Velfærdsledelse.
København??

Overlap i
institution
er
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Styrelser
Ankestyrelsen

Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale Forhold

Styrelsen for
Arbejdsmarked og
Rekruttering

Beskæftigelsesministeriet

Klageinstans på social- og
beskæftigelsesområdet,
behandler ca. 60.000 sager
hvert år, og udarbejder
også undersøgelser og
statistikker til ministerier,
politikere, kommuner og
offentligheden og bidrager
til at sikre en ensartet
sagsbehandling over hele
landet.
Understøtte et fleksibelt
og velfungerende
arbejdsmarked. Styrelsens
vigtigste mål er at bidrage
til at mennesker kommer i
job.
Bbidrage til at fastholde
borgere med risiko for at
miste tilknytning til
arbejdsmarkedet og
understøtte arbejdet
med at rekruttere
arbejdskraft fra
udlandet.

Arbejdsskadestyrelsen

Beskæftigelsesministeriet

Træffer afgørelser i
arbejdsskadesager.
Arbejdsskadestyrelsen har
også et center for private
erstatningssager (Pkontoret), der behandler
sager, hvor folk er
kommet til skade i deres
fritid.
I Center for Klager om
Arbejdsløshedsforsikring
behandles klager over akassernes afgørelser om
optagelse og medlemskab,
ret til

Ud over ledelse,
direktion og
administration som bor
1022 København K,
har organisationen 5
hovedområder, som
har placering i både
København og Aalborg.

200-499

Styrelsen for
Arbejdsmarked og
Rekruttering er
oprettet pr. 1. januar
2014. Den nye styrelse
varetager alle de
ansvarsområder, som
tidligere har ligget hos
Arbejdsmarkedsstyrels
en og Styrelsen for
Fastholdelse og
Rekruttering. Ikke
fælles hjemmeside
endnu => svært med
organisationsdiagram.
2300 København S og
fire
beskæftigelsesregioner
i henholdsvis
Hovedstaden og
Sjælland (Roskilde),
Syddanmark (Odense),
Midtjylland (Århus) og
Nordjylland (Aalborg).
Under direktionen
findes 6 centre med
forskellige opgaver.
2100 København Ø
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Banedanmark

Transportministeriet

Beredskabsstyrelsen

Forsvarsministeri
et

Bygningsstyrelsen

Klima, Energi og
Bygningsministeriet

arbejdsløshedsdagpenge
for lønmodtagere og
selvstændige, efterløn,
feriedagpenge m.m.
Har ansvaret for, at
vedligeholde, forny og
udbygge jernbanen, så
den hele tiden har en
tilstand og kapacitet, som
gør det muligt at køre tog i
Danmark.
- planlægge, drive, forny
og vedligeholde statens
jernbaneinfrastruktur
- styre og overvåge
trafikken på
jernbanenettet
- udarbejde de
overordnede køreplaner
for det statslige
jernbanenet
- tildele kapacitet til
togoperatørerne
- fastsætte og opkræve
afgifter fra operatørerne
for at køre på jernbanen.
Udvikle og styrke
beredskabet, så ulykker og
katastrofer forebygges og
afhjælpes. I den
forbindelse løser styrelsen
en række operative
opgaver og
myndighedsopgaver på
beredskabsområdet.
Har ansvar for at skabe
moderne, funktionelle og
omkostningseffektive
rammer til nogle af
landets vigtigste statslige
institutioner – f.eks.
universiteterne, politiet,
domstolene og
ministerierne.
Udlejer statens
kontorejendomme på
markedsmæssige vilkår,
mens
universitetsbygninger
udlejes på
omkostningsbaseret basis.
Bygningsstyrelsen indgår

Under direktion,
administration og
sekretariat findes 8
områder.
Hovedkontor 2100
København Ø.

2.277

Hovedsæde i Birkerød,
Kursuscenter i
Snekkersten, teknisk
skole i Tinglev,
operative afdelinger i
Thisted, Herning,
Haderslev, Næstved,
Hedehusene, Allinge

500-1000

Under direktion findes
administration og
sekretariat plus 2
enheder som er
funktionsopdelte.
2500 Valby

200-499
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Civilstyrelsen

Justitsministeriet

Digitaliseringsstyrels
en

Finansministeriet

Domstolsstyrelsen

Justitsministeriet

Energistyrelsen

Klima-, Energi- og
Bygningsministeri
et

Erhvervsstyrelsen

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Styrelsen for
Forskning on
Innovation

Uddannelses- og
Forskningsministeriet

desuden aftaler om lokaler
hos private udlejere, og
videreformidler disse til
statens institutioner.
Sagsområder:
- varetager generelle og
konkrete opgaver
vedrørende fondslovene
- behandler sager om fri
proces behandler sager
om fri proces
- ansvarlig for drift og
udvikling af
Retsinformations
brugersystem og
datafangstsystem
Målet er et mere digitalt
offentligt Danmark, der
effektiviserer og frigør
ressourcer samt
moderniserer servicen til
borgere og virksomheder.
Administrere og udvikle
Danmarks Domstole.

Opgaver vedrørende
energiforsyning og –
forbrug samt indsatsen for
at nedbringe CO2udledningen. Styrelsen har
desuden ansvaret for
byggepolitik og
understøtter et mere
bæredygtigt byggeri mht.
energiforbrug, materialer
og økonomi.
Arbejder for at skabe
vækst gennem effektiv
regulering, gode digitale
løsninger, god adgang til
erhvervsdata, moderne
kommunikationsteknologi
er og internationalt
samarbejde
Arbejder for
frembringelse, udveksling
og udnyttelse af viden.
Målet er at skabe stadig

Flygtningenævnet,
udlændingenævnet og
erstatningsnævnet
hører under
civilstyrelsen.
1304 København K

130

Under direktion og
sekretariatet er der 9
kontorer.
1017 København K

Ca. 150

Ledes af en bestyrelse
of en direktør.
Herunder 5 centre med
forskellige
arbejdsområder.
1264 København K
Under direktionen
findes
administrationen og 5
områder.
1256 København K

Ca. 100

Under direktion er der
den uafhængige
tilsynsmyndighed for
teleområdet, og fire
afdelinger.
Hovedkontoret ligger i
2100 København Ø og
lokal afdeling i 8600
Silkeborg
Under direktionen og
sekretariatet findes 9
kontorer.
1260 København K

600
herunder
ca. 50 i
Silkeborg

Ca. 300

200-499
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Fødevarestyrelsen

Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri

Geodatastyrelsen

Miljøministeriet

Konkurrence og
Forbrugerstyrelsen

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Kulturstyrelsen

Kulturministeriet

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen

Undervisningsministeriet

bedre forudsætninger og
rammer for forskning og
innovation til gavn for
samfundet.
Tager sig af regler på
veterinær- og
fødevareområdet og
sikrer, at reglerne bliver
overholdt via vejledning
og via kontrol med
fødevarer, landets
slagterier og veterinære
forhold.
Med digitaliseringen og
geodata er vi med til at
effektivisere den offentlige
sektor på tværs. Og - også
i samarbejde med mange
private virksomheder - kan
vi sikre hurtige og nemme
anvendelser for borgerne.
Nytænker danske steder
digitalt.
er blandt andet sekretariat
for Konkurrencerådet,
Forbrugerklagenævnet,
Rådet for Offentlig-Privat
Samarbejde og
Forbrugerombudsmanden.
Håndhæver
konkurrencelovgivningen.
Styrelsen opsporer og
griber ind over for
overtrædelser af
konkurrenceloven,
godkender større fusioner
og informerer og vejleder
virksomheder om
reglerne.
Styrelsen udmønter
regeringens kulturpolitik.
Varetager
administrationen af den
lovgivning, der er henlagt.
Administrerer
tilskudsmidler.
Kvalitetsudvikling, test og
eksamen vedrører
folkeskolens
afgangsprøver, test og
kvalitetsudvikling,
herunder arbejdet med de

Hovedkontor i
Glostrup ved
København tager sig af
udvikling, koordinering
og regeldannelse på
veterinær- og
fødevareområdet.
Kødkontrollen holder
til Vejle.
Under direktion og
sekretariat findes der
13 ansvarsområder.

1000 eller
flere

Ca. 300

2400 København NV

Under direktion,
administration og
sekretariat er der 11
centre med forskellige
ansvarsområder.
Kontor i 2500 Valby.

Ca. 250

Under direktion og
sekretariat er der 11
faglige kontorer.
1553 København V

Ca. 300

Under direktionen
findes 3 centre opdelt
efter funktioner.
1220 København K

100-199
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Miljøstyrelsen

Miljøministeriet

Moderninseringsstyrelsen

Finansministeriet

NaturErhvervstyrelsen

Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri

Naturstyrelsen

Miljøministeriet

nationale test. Desuden
varetager Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen
kvalitetssikring inden for
de almene og
erhvervsrettede
uddannelser, herunder
udvikling og drift af prøver
og eksamen samt
udvikling af løbende
evaluering.
Rådgiver regeringen om
miljøindsatsen.
Administrerer og udvikler
regler og indsatser
nationalt og
internationalt.
Arbejder i dialog med
borgere, virksomheder og
andre myndigheder.
Samler og formidler viden
om miljøet.
Samler Finansministeriets
arbejde med
økonomistyring,
overenskomster og ledelse
i staten.

Arbejder med at skabe de
bedste rammer for vækst i
fødevareerhvervene og
samtidig sikre en forsvarlig
forvaltning af naturen. Vi
understøtter Danmarks
position som verdens
tredjestørste
fødevareklynge.
Udmønter regeringens
miljø- og naturpolitik
inden for blandt andet
følgende hovedområder:
Sikring af rent vand.
Beskyttelse, pleje og
genopretning af natur
Overordnet planlægning af
byer og landskaber.
Naturoplevelser og
naturformidling for
befolkningen.
Drift og administration af
Miljøministeriets skov- og

Miljøstyrelsen er
organiseret i 8 enheder
og en direktion. De 7 af
enhederne er placeret
udelukkende i
København, mens
enheden MST
Virksomheder fordeler
sig over adresser i
både København,
Odense og Aarhus.
Underdirektionen og
sekretariatet finders
der 3 overordnede
kontorer, som hver
især er opdelt i
opgavefunktioner.
1017 København K
Direktion med 4
enheder under sig,
som har faglige
områder.
1780 København V

Ca. 430

Central styrelse i 2100
København Ø og lokale
forvaltningsenheder i
Skagen, Aalborg, Thy,
Himmerland,
Kronjylland,
Midtjylland,
Søhøjlandet,
Ringkøbing,
Trekantsområdet,
Blåvandshuk,
Driftscenter Randbøl,
Vadehavet,
Sønderjylland, Odense

1.300
medarbejd
ere,
hvoraf ca.
850 er
ansat på
de lokale
naturforva
ltningsenh
eder rundt
om i
landet. De
øvrige 450
medarbejd

200-499

1000 eller
flere
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naturarealer.
Jagt- og vildtforvaltning.
Myndighedsopgaver i
forbindelse med det
private skovbrug.

Fyn, Vestsjælland,
Nordsjælland,
Østsjælland,
Hovedstaden,
Storstrøm, Nykøbing
Falster, og Bornholm

Patent- og
Varemærkestyrelsen

Erhvervs- og
vækstministeriet

Fungerer som center for
strategisk information, og
beskyttelse af teknik og
forretningskendetegn.
Udsteder patent- og
designrettigheder, samt
registrerer varemærker og
brugsmodeller.

Under direktionen og
sekretariatet findes der
8 områdekontorer.
2630 Taastrup

Sikkerhedsstyrelsen

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Understøtter ministeriets
vision om at skabe
Europas bedste
vækstvilkår. Gennem
risikobaseret overvågning,
smart regulering og
kommunikation på forkant
gør styrelsen teknisk
sikkerhed til vækst til gavn
for både forbrugere og
virksomheder.

SKAT

Skatteministeriet

Har ansvaret for
opkrævningen af told,
skatter og afgifter i
Danmark i henhold til
gældende lovning og
internationale aftaler m.v.

Sikkerhedsstyrelsen
består af en direktion
og fire afdelinger. Der
er tre stabsafdelinger
(Jura,
Forretningsudvikling og
Administration) og et
Center for
Markedsovervågning.
Der er tre
ledelsesniveauer i
Sikkerhedsstyrelsen –
kontorchef,
vicedirektør og
direktør.
6700 Esbjerg
Under direktionen
findes der 6 centre
med funktionsopdelte
ansvarsområder. Der
findes skattecentre i
Hjørring, Aalborg,
Skive, Thisted, Struer,
Randers, Grenå,
Højbjerg, Herning,
Billund, Ribe,
Middelfart, Haderslev,
Tønder, Odense,
Svendborg, Maribo,
Næstved, Korsør,
Holbæk, Frederiksborg,
Frederikssund, Køge,
Taastrup, København
SV og Rønne. Der er
dog planer om at der
skal lukkes nogle af

ere er
placeret i
den
centrale
styrelse i
Københav
n.
200

115

7200 eller
6400 (??)
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Skatteankestyrelsen

Skatteministeriet

Forbereder sager, der skal
afgøres af
skatteankenævnene,
vurderingsankenævnene,
motorankenævnene og
Landsskatteretten. I visse
sager træffer styrelsen
endvidere selv afgørelse.

Socialstyrelsen

Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale Forhold

Spillemyndigheden

Skatteministeriet

Bistå kommunerne med at
implementere gældende
lovgivning.
Bistå kommunerne med
specialrådgivning og
udredning i komplicerede
sager.
Yde rådgivning til
borgerne i komplicerede
sager.
Deltage i forberedelse af
ny lovgivning med ny
viden og erfaring fra
praksis.
Administration af og
udstedelse af tilladelser til
væddemål og
onlinekasino,
almennyttige lotterier,
spilleautomater,
landbaserede kasinoer og
offentlige
pokerturneringer
Overvågning og kontrol
med spiludbydere og
spilmarkedet i det hele
taget
Tilsyn med Danske Lotteri
Spil A/S og Klasselotteriet
A/S

disse centre for at
spare.
Derforuden hører
motorkontorer i Høje
Taastrup, Odense,
Århus og Aalborg.
Hovedcenter i
Ringkøbing
Under direktionen
findes to retsformænd
og 7 forskellige
funktionsopdelte
kontorer.
1612 Kbh. V.
Decentrale kontorer i
Svendborg,
Albertslund,
Frederikshavn,
Helsingør, Kolding,
København Ø,
Ringkøbing, Silkeborg,
Vordingborg
Socialstyrelsen er
opbygget i: otte
kontorer med faglig
viden inden for
specifikke målgrupper,
et kontor for
socialtilsyn og national
koordination, et kontor
for dokumentation og
metoder, og VISO, der
varetager specialiseret
rådgivning.
5000 Odense
består af tre kontorer,
Økonomi og Styring,
Jura og Tilsyn og
Tilladelser, samt to
indsatsafdelinger, en
for øst og en for vest.
2630 Taastrup

50-99

50-99
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Ministerbetjening,
sagsbehandling og
lovfortolkning.
Statens Arkiver

Kulturministeriet

Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme

Kulturministeriet

Sundhedsstyrelsen

Ministeriet for
Sundhed og
Forebyggelse

Gennemføre regeringens
politik, herunder rådgive
Kulturministeriets
departement og andre
myndigheder om
arkivmæssige forhold.
Statens Arkiver skal være
et videnscenter, der kan
anvise hensigtsmæssige
løsninger i arkivspørgsmål.
Indsamler og opbevarer
historiske kilder og stiller
dem til rådighed for
offentligheden. Statens
Arkiver er tilgængelige for
alle.
Vedligeholder, udvikler og
formidler statens slotte og
haver.
Drift af Kulturministeriets
bygninger. Det drejer sig
bl.a. om Nationalmuseet,
Det Kongelige Teater, Det
Kongelige Bibliotek og
Statens Museum for
Kunst.
Sundhedsstyrelsen er den
højeste sundheds- og
lægemiddelfaglige
myndighed i Danmark.
Godkender og overvåger
medicin (herunder
apoteker, medicinpriser,
bivirkninger mm.)
Giver og tager
autorisationer (18
forskellige faggrupper –
fra bandagist til
tandplejer)
Rådgiver og
oplyser (befolkningen,
sundheds-professionelle
og myndigheder)
Planlægger og
godkender (placering af
speciale funktioner,
pakkeforløb,
sundhedsaftaler mm.)

Den består af
Rigsarkivet i
København,
Landsarkivet for
Sjælland, Landsarkivet
for Fyn, Landsarkivet
for Nørrejylland,
Landsarkivet for
Sønderjylland,
Erhvervsarkivet i Århus
og Dansk Data Arkiv i
Odense.
Hovedkontor 1218
København K.

Under direktion og
administration er
styrelsen
temaorganiseret.

200-499

1553 København V

Styrelsen er opdelt i
direktion,
administration og 11
faglige enheder.

Ca. 700

Hovedsæde i 2300
København S.
Sundhedsstyrelsens
Embedslægeinstitution
Nord og Syd holder til i
henholdsvis Randers
og Kolding.
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Søfartsstyrelsen

Erhvervs- og
Vækstministeriet

Trafikstyrelsen

Transportministeriet

Udlændingestyrelsen

Justitsministeriet

Behandler sager
vedrørende:
Asyl
Indkvartering og
forsørgelse af asylansøger
Familiesammenføring
Arbejds- og
opholdstilladelse efter
associeringsaftalen med
Tyrkiet
Permanent
opholdstilladelse
Visum
Forlængelse af visum
Visum samt arbejds- og
opholdstilladelse på
Færøerne og i Grønland
Opholdstilladelse for
religiøse forkyndere samt
medfølgende familie
Opholdstilladelse efter
Friby-ordningen

UNI-C Styrelsen

Undervisningsministeriet

Styrelse for it og læring.
Fremmer den digitale
udvikling

Ansvarsområde tager
udgangspunkt i søfarten
og dens rammevilkår,
skibet og dets besætning.
Derudover har vi
ansvaret for afmærkning i
farvandene omkring
Danmark og på land.
Styrelsens
myndighedsansvar gælder
både handelsflåden og
fiskeriet. Dog har styrelsen
ikke ansvaret for
erhvervspolitikken for
fiskeriet, der hører under
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri.
Ansvar og opgaver på
tværs af
transportformerne
jernbane, vej og luftfart.

Søfartsstyrelsen består
af den centrale styrelse
2500 Valby, 8
synskontorer
(København, Esbjerg,
Frederikshavn..)
inklusive kontoret i
Nuuk samt Center for
det Maritime
Sundhedsvæsen på
Fanø.

Ca. 240

Der findes 7
faglige centre. Centrenes arbejdsopgaver er
placeret mellem det
politiske niveau og
branchens
virksomheder.
2300 København S
Styrelsen er opdelt i to
centre, som hver ledes
af en vicedirektør:
Center for Asyl og
Økonomi og Center for
Familie og Besøg.
2100 København Ø

Ca. 300

UNI•Cs er
organisatorisk delt op i
3 afdelinger.

200-499

200-499
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Styrelsen for
Videregående
Uddannelser

Uddannelses- og
forskningsministe
riet

på undervisningsområdet,
og vores primære
fokusområder er øget
anvendelse af it i
undervisningen og
understøttelse af effektiv
institutionsdrift ved brug
af it.
Varetager opgaver inden
for den samlede
videregående
uddannelsessektor
herunder også SU.
politikudvikling,
politikimplementering,
institutionsstyring,
økonomi, jura, tilskud,
administration mv.

Afdelingerne har hvert
sit fokus og en række
tilhørende
kontorer/enheder.
1552 København V

Virker til kunstens fremme
og som statens rådgiver i
kunstneriske spørgsmål
inden for områderne
arkitektur og billedkunst
samt tilgrænsende
kunstarter.
Arbejdsmiljørådet er det
forum, hvor
arbejdsmarkedets parter
samarbejder om at skabe
et sundt og sikkert
arbejdsmiljø på de danske
arbejdspladser.
Rådet følger kontinuerligt
udviklingen inden for
arbejdsmiljøet, og rådgiver
på den baggrund
beskæftigelsesministeren,
ligesom de inspirerer og
påvirker det resterende
danske
arbejdsmiljøsystem.

Rådets medlemmer
består af arkitekter og
billedkunstnere
1050 København K

Sikre børn og unges
rettigheder. Det er vores
opgave at tale børns sag
og sætte aktuelle
spørgsmål om børn og

Rådet er tværfagligt
sammensat og består
af en formand og seks
medlemmer.
Tilsammen

Styrelsen for
Videregående
Uddannelser er
organiseret med en
direktion, et
direktionssekretariat
og fem centre, som
tilsammen omfatter 11
kontorer. En række af
styrelsens opgaver er
organiseret som
tværgående projekter.
1260 København K

100-199

Råd
Akademiraadet

Kulturministeriet

Arbejdsmiljørådet

Beskæftigelsesministeriet

Børnerådet

Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale forhold

I rådet sidder
repræsentanter fra
arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisati
oner fra både det
private og offentlige
arbejdsmarked.
Sammensætningen i
rådet fremgår af
arbejdsmiljøloven.
2100 København Ø
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unges liv til debat.

Danmarks Vækstråd

Udnævnt af
Erhvervs- og
vækstminister

Datarådet

Justitsministeriet

Etisk Råd

Ministeriet for
Sundhed og
Forebyggelse

Rådgiver og skaber debat
om bioteknologi, der
berører menneskers liv,
vores natur, miljø og
fødevarer. Rådet arbejder
endvidere med etiske
spørgsmål, der knytter sig
til sundhedsvæsenet.

Det Centrale
Handikapråd

Ministeriet for
Børn, Ligestilling,
Integration og
Sociale forhold

Rådgiver regeringen,
Folketinget og andre om
handicapspørgsmål og er
forum for dialog mellem
centrale aktører på
handicapområdet.

Forbrugerrådet
TÆNK

Bindeled mellem den
nationale vækstpolitik, EUindsatsen og den regionale
erhvervsudviklingsindsats
og bidrage til en effektiv
og sammenhængende
indsats for vækst og
erhvervsudvikling i hele
Danmark.

Uafhængig
medlemsorganisation, der
arbejder for et Danmark,
hvor alle forbrugere kan

repræsenterer
Børnerådet en bred
indsigt i børns opvækst
og udvikling. Rådets
daglige arbejde
varetages af
Børnerådets
sekretariat.
1620 København V
består af
repræsentanter for
virksomheder,
erhvervsorganisationer
, videninstitutioner,
kommuner, regionale
vækstfora og
arbejdsmarkedets
parter.
1216 København K
Hører under
datatilsynet. Datarådet
består af en formand
og 6 andre
medlemmer, der er
udpeget af
justitsministeren.
1300 København K
Medlemmerne (17),
der er udpeget af
henholdsvis
Folketinget og
relevante ministerier,
bliver beskikket af
ministeren for sundhed
og forebyggelse for tre
år ad gangen.
1057 København K
Rådet er uafhængigt
og består af en
formand og 16
medlemmer. De fleste
medlemmer er
indstillet af forskellige
organisationer, og alle
bliver udpeget af
social- og
integrationsministeren.
1260 København K
Forbrugerrådet Tænks
øverste myndighed er
rådsforsamlingen.
Bestyrelsen er politisk

50-99
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foretage et trygt valg.
Handelsflådens
Velfærdsråd

NB! privat
selvejende
institution

Det
Kriminalpræventive
Råd

Justitsministeriet
(?)

DKR forebygger
kriminalitet og skaber et
tryggere samfund.

Retslægerådet

Justitsministeriet

Afgiver
lægevidenskabelige og
farmaceutiske skøn til
offentlige myndigheder i
sager om enkeltpersoners
retsforhold.
Forebygge og påvirke
viden, holdning og adfærd.
Det gør vi bl.a. gennem
kommunikation,
kampagner,
pressearbejde,
undervisning og
rådgivning.

Rådet for Sikker
Trafik

Søfartens
Arbejdsmiljøråd

Søsportens
Sikkerhedsråd

NB! selvstændig
institution under
Søfartsstyrelsen.

Rådgiver rederier, sejlende
og
sikkerhedsorganisationer
proaktivt med at udvikle
og forbedre løsninger på
basis af brugerinvolvering
og best practise i branchen
og ud fra et ønske om
løbende forbedringer –
arbejdsmiljø i skibsfart.
Arbejde for sikkerhed til
søs for alle, der benytter
danske farvande til
rekreative formål.

initiativtager.
1017 København K
Bestyrelsen er
sammensat af
repræsentanter for
rederiorganisationerne
og de faglige
organisationer.
Dertil er der udpeget
tre observatører. Alle
er valgt for en 3 års
periode.
2400 København NV
Forretningsudvalget
sætter rammerne for
Rådets arbejde.
Herunder sekretariat.
2600 Glostrup
Rådet består af 10
medlemmer og har et
sekretariat tilknyttet.
1304 København K

Ca. 30

Rådet for Sikker
Trafik er en privat
forening, der består af
43 organisationer og
offentlige
myndigheder. Det
daglige
arbejde udføres af
sekretariatet der
består af 45 ansatte.
2100 København Ø
Bestyrelse bestående
af repræsentanter for
redderne og
organisationerne.
Herunder sekretariat.
1256 København K

45

Består af en af
Søfartsstyrelsen
udpeget formand, og
medlemmer, der
udpeges af de anførte
myndigheder og
organisationer.

2

14
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Teknologirådet

Arbejder med opgaver og
indsatsområder indenfor
samfundsudfordringer,
der kræver, at vi trækker
på teknologi, viden,
værdier og handling bredt
i samfundet.
Udarbejder
baggrundsmateriale og
foretager udrednings- og
beregningsarbejde i
relation til
vismandsrapporterne.

De Økonomiske Råd
(De Økonomiske Råd
er "Det Økonomiske
Råd" og "Det
Miljøøkonomiske
Råd")

Herunder et
sekretariat.
2500 Valby
Bestyrelse bestående
af 8 medlemmer.
Sekretariat.
1253 København K
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De Økonomiske Råd
ledes af et
formandskab.
Formandskabet, der
består af fire
uafhængige
økonomer, betjenes af
et sekretariat.
Medlemmerne af De
Økonomiske Råd er
foruden
formandskabet
repræsentanter
for arbejdsmarkedets
parter, Danmarks
Nationalbank, regering
og interesseorganisationer. Der er ca. 25
medlemmer i hvert af
de to råd.

30+

Finansiering, salg og
sikkerhed. EKF kan hjælpe
med dine internationale
forretninger fra første
kontakt med kunden til
sidste afdrag er betalt.

Bestyrelse og direktion
herunder opdelt efter
3 forretningsområder.
2100 København Ø

50-99

IFU leverer rådgivning og
risikovillig kapital til
danske virksomheder, der
ønsker at etablere sig i
udviklingslande.
Yde rejsekunder bistand
ved en rejseudbyders
konkurs. Endvidere skal
fonden finansiere og
betjene et rejseankenævn.

Bestyrelse og direktion
herunder kontor med
rådgivere.
1310 København K

20+

Fonde
Eksport Kredit
Fonden

Industrialiseringsfon
den

Rejsegarantifonden

EKF er ejet og
garanteret af den
danske stat, men
drives som en
moderne finansiel
virksomhed.
Erhvervs- og
Vækstministeriet
Erhvervs- og
Vækstministeriet

NB! privat,
selvejende
institution

Rejsegarantifondens
bestyrelse er udnævnt
af erhvervs- og
vækstministeren og
består af en formand
og 6 medlemmer.
Derudover ansat et
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sekretariat.
2840 Holte

Myndigheder
Udbetaling Danmark

NB! drives af ATPkoncernen

Udbetaling af en række
offentlige ydelser til
borgerne. Det er opgaver,
der tidligere lå i landets 98
kommuner.

Ledes af en bestyrelse
og en direktør.
Bestyrelsen for
Udbetaling Danmark
består af en formand
og otte andre
bestyrelsesmedlemmer. Social- og
integrationsministeren
udpeger alle ni
medlemmer. Det sker
på baggrund af
følgende indstillinger:
- KL indstiller
formanden og fem
medlemmer
-Beskæftigelsesministeriet indstiller ét
medlem
- Social- og
integrationsministeren
indstiller to
medlemmer.
De fleste af
medarbejderne er
overdraget fra
kommunerne.
Hovedkontor: 3400
Hillerød. Også
kontorer Hillerød,
Allerød,
Vordingborg,
Frederikshavn,
Holstebro, Haderslev,
Odense og Aarhus

5-9

Ministeriet for
Fødevarer,
Landbrug og
Fiskeri selvejende

Madkulturen er
koblingsboks for alle
aktører, der arbejder
professionelt med mad og
måltider. Madkulturen
etablerer og formidler et
validt vidensgrundlag, og
skaber metode- og
konceptudvikling ved at
involvere på tværs af alle
led i værdikæden.

Bestyrelse bestående
af 12 medlemmer.
Tilknyttet et
konsortium. Herunder
et sekretariat.
4000 Roskilde

36

Andet (placering?)
Madkulturen
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Statens
Administration
(styrelse??)

Statens It (styrelse??)

Finansministeriet

Finansministeriet

Bidrage til fortsat
fornyelse og
effektivisering af den
offentlige sektor og sikre,
at der arbejdes målrettet
på optimering af de
administrative
driftsopgaver på tværs i
staten.
Drive en effektiv itunderstøttelse og sikre en
høj og ensartet it-service
på tværs af staten.
Hovedopgaverne omfatter
drift, support, udvikling og
harmonisering af it i
staten.

består af to
driftcentre:

350

Finansservicecentret
(FSC)
Økonomiservicecentr
et (ØSC)

Under direktionen og
administrationen er
der 5 centre.
Bor i nyindrettede
lokaler på Gammel
Kongevej 74a, 1850
Frederiksberg C.

200-499

Forsvaret - Forsvarsministeriet
Navn

Forsvarskommandoen

Hjemmeværnskommandoen

Ansvarsområder/
opgaver

Intern organisation
(herunder adresser)

Forsvarets øverste ledelse.
Ansvaret for den overordnede
koordination og styring af forsvaret.
I praksis sker det i tæt samarbejde
med de tre værns (Hæren,
Søværnet og Flyvevåbnets)
operative kommandoer og en række
funktionelle tjenester, der har
ansvar for blandt andet personale,
materiel og bygninger m.m.
Chefen for Hjemmeværnet har
ansvaret for opstilling og
uddannelse af Hjemmeværnets
enheder, så de kan støtte Forsvaret,

Forsvarsstaben består af
fire stabe og et
ledelsessekretariat.
1434 København K

Hjemmeværnsledelsen
bestået af Chefen for
Hjemmeværnet og Den
Kommitterede for

Antal ansatte
(f.eks.
udtræk fra
cvr)

1000 eller flere
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Forsvarets
Efterretningstjeneste

Forsvarsministeriets Interne
Revision

Forsvarets Auditørkorps

Adjudantstab

Politiet og andre myndigheder.
Den Kommitterede for
Hjemmeværnet tager sig af det
udadvendte arbejde med oplysning
og kommunikation med politikere
og offentligheden, blandt andet for
at sikre den fortsatte tilgang til den
folkebevægelse, som
Hjemmeværnet er.
Hjemmeværnet er en del af det
militære forsvar og støtter Hæren,
Søværnet og Flyvevåbnet i
løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden
Danmarks civile myndigheder, for
eksempel Politi, SKAT og
Beredskabsstyrelsen.
Forebygge og modvirke trusler
udefra mod Danmark og danske
interesser.
Et særligt
område, som får stadig større
betydning, er trusler i cyberspace

Vha. revision og rådgivning at
bidrage til at optimere
Forsvarsministeriets koncerns
overordnede regnskabsaflæggelse
og økonomistyring.
Forsvarets Auditørkorps har som
militær anklagemyndighed til
opgave at efterforske og behandle
militære straffesager.
Auditørkorpset er uafhængig af
forsvaret og det militære
kommandosystem og er alene
undergivet forsvarsministerens
tilsyn og kontrol.
Adjudantstaben udgøres af otte
personer, som varetager
relationerne mellem Kongehuset og
Forsvaret, vagttjenesten ved de
kongelige slotte og palæer samt det
militære ceremoniel omkring

Hjemmeværnet.
1415 København K

FE er overordnet
organiseret i tre sektorer
og to afdelinger. De tre
sektorer er desuden
opdelt i et antal
afdelinger. Langt de
fleste medarbejdere er
fysisk placeret i FE’s
bygninger i Kastellet og
på Amager. Derudover
har FE to
indhentningsstationer på
henholdsvis Amager og i
Nordjylland.
2100 København Ø
Kastellet 2100
København Ø

1 (??)

Auditøren i
København og en
efterforskningsafdeling
har kontorer i Kastellet
i København. Auditøren
i Jylland og en
efterforskningsafdeling
har kontorer i Karup.

100 eller flere

Adjudantstaben har
domicil på
Christiansborg Slot og
stiller adjudanter til
rådighed for Hendes
Majestæt Dronningen

29

Kongehuset.

Jagtkaptajn

Materieltjeneste

Personeltjeneste

Jagtkaptajnen er kommandør i
Søværnet og er Hendes Majestæt
Dronningens direkte kontakt til
Søværnet samt rådgiver i maritime
spørgsmål. I udrustningsperioder er
jagtkaptajnen tillige chef for
Kongeskibet Dannebrog.
forsvarets materielfaglige
myndighed indkøber, vedligeholder
og udfaser materiel for alle
forsvarets myndigheder - lige fra
kampvogne, skibe og jagerfly til
støvler og lommeknive.
Sørger for HR-driften i forsvaret og
hjemmeværnet og ved at levere HRrådgivning til ledere og chefer.

Informatiktjeneste

Drift, vedligeholdelse og udvikling af
den koncernfælles IT infrastruktur dvs, netværk, applikationer og
arbejdsstationer.
Drift, vedligeholdelse og udvikling af
DeMars.
Koordinering, planlægning,
ressource- og udliciteringsstyring,
kapacitetsforvaltning samt
sikkerhed og kvalitetsstyring mv.
inden for informatikområdet.
Alle koncernfælles IT-opgaver. Disse
styres og forvaltes centralt.

Regnskabstjeneste

Varetager regnskabsvirksomheden
for Forsvaret med vægt på service,
kvalitet, kundernes behov og
samfundets krav. Der løses
regnskabsopgaver for
Forsvarskommandoen,
Forsvarsministeriets Departement
og Forsvarets Interne Revision.
sørger for, at der bliver gjort rent,
slået græs, serveret mad i

Bygnings- og
Establissementstjeneste

samt i særlige tilfælde
for andre medlemmer af
Kongehuset.

Chefen for FMT og
myndighedsstaben er
placeret i Ballerup

2400

Hovedsædet er placeret i
Ballerup. Derudover
decentrale elementer i
Aalborg, Antvorskov,
Ballerup - FMT,
Brabrand, Fredericia,
Herning, Hjørring,
Holmen, Hvidovre,
Høvelte, Jonstrup,
Karup, Nuuk, Oksbøl,
Ringsted, Skalstrup og
Svanemøllen.
FKIT er delt op i syv
afdelinger samt en
stabsafdeling.
Udover hovedsædet i
Hvidovre, består FKIT af
enkelte on-site
lokationer i Jylland.

100 eller flere

beliggende i Hjørring

200

FBE er til stede på
kaserner, flyvestationer

900

310 civile og
militære
medarbejdere.
Derudover har
en række
eksterne
konsulenter
deres base i
FKIT i Hvidovre
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kantinerne og løst mange andre
praktiske opgaver i tilknytning til
driften af et etablisssement i
Forsvaret.

Søværnets Operative
Kommando

Hærens Operative
Kommando

Flyvertaktisk Kommando

Arktisk Kommando

Forsvarsakademiet

Farvandsovervågning, hævdelse af
suverænitet til søs,
redningsoperationer, overvågning af
havmiljøet og bekæmpelse af
forurening på havet, assistance til
skibsfarten og andre opgaver til søs
for den danske stat.
Hæren består af Hærens Operative
Kommando og herunder en række
stabe, regimenter, centre og en
skole. Hærens Operative
Kommando kaldes i daglig tale HOK.
Stab Hærens Operative Kommando
er den stab, der støtter chefen for
Hærens Operative Kommando.

Flyvertaktisk Kommando (FTK) er
Flyvevåbnets øverste myndighed, og
udøver kontrol med al militær
flyvning i dansk luftrum og med
danske flyversoldater udsendt i
internationale operationer.
Flyvertaktisk Kommando fastlægger
de operative krav og
bestemmelserne for beredskabet,
så Flyvevåbnet kan løse sine
nationale og internationale opgaver
hurtigt, præcist og effektivt.
Det militære forsvar af Grønland og
Færøerne, overvågnings- og
suverænitetshævdelse,
fiskeriinspektion, eftersøgnings- og
redningstjeneste, miljøovervågning,
forureningsbekæmpelse,
søopmåling samt diverse
støtteopgaver for det civile
samfund.
Dansk forsvars værnsfælles
videncenter, som biddrager til
Forsvarets nationale og
internationale opgaver og til
Forsvarets udvikling gennem
uddannelse, forskning, formidling og

og flådestationer i
Danmark.
Personalet tæller
arkitekter,
civilingeniører, jurister,
forstkandidater m.fl.
Søværnets Operative
Kommando (SOK) er den
danske flådes
hovedkvarter med
domicil i Århus.

7470 Karup J Fra
hovedkvarteret styres
Hærens myndigheder af
chefen for Hærens
Operative Kommando,
som støttes af en stab.
Chefen for Hærens
Operative Kommando er
ansvarlig for den
samlede virksomhed i
hæren.
Hovedkontor i 7470
Karup J. Enheder i
Aalborg Skrydstrup og
Karup

hovedsæde i Nuuk og et
mindre
forbindelseselement i
Tórshavn på Færøerne.
Herudover rådes over
enheder i Kangerlussauq,
Station Nord, SIRIUS
patruljen i Daneborg,
ved Mestersvig samt på
Flyvestation Aalborg.
Forsvarsakademiet er
opbygget med en chef
for hele
Forsvarsakademiet og de
tre officersskoler, en
stab, et administrations-

Ca. 400

200

1000 eller flere

1000 eller flere
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rådgivning.

Sundhedstjeneste

FSU er overordnet ansvarlig for det
sundheds- og idrætsfaglige område
samt fagligt ansvarlig for
sanitetsområdet i Forsvaret,
nationalt såvel som internationalt.

Veterancentret

Står for den forebyggende, den
behandlende og den opfølgende
indsats, og har derfor ansvaret for
aktiviteter før, under og efter en
udsendelse.

og servicecenter,
Forsvarets Bibliotek og
syv institutter.
Direktionen består af
chefen for
Forsvarsakademiet,
chefen for staben, dekan
og de tre
officersskolechefer.
2100 København Ø
Forsvarets
Sundhedstjeneste (FSU)
er en værnsfælles
myndighed under
Forsvarskommandoen.
4621 Gadstrup
Infirmarier i København
Ø, Nørresundby, Karup,
Vojens, Slagelse og
Gadstrup
Centret har også et
Videncenter og et
Veteransekretariat.
Hovedkontor i 4100
Ringsted, men 27 centre
placeret rundt om i
landet.

1000 eller flere

Uddannelsesinstitutioner

32
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