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Tidsplan for offentliggørelse af arbejdsmarkeds-
regnskabet mv. 

De foreløbige resultater fra arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) er offentlig-
gjort d. 25. november 2014. Disse resultater omfatter befolkningens tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet fra 2008 til 2012.  
 
Endelige resultater fra AMR offentliggøres d. 30. april 2015, hvor offentlig-
gørelsen vil omfatte tal for 2013. I maj 2015 vil endelige resultater for 2008 
til 2012 blive offentliggjort i Statistikbanken.dk. Når disse resultater forelig-
ger, vil det således være muligt at belyse befolkningens tilknytning til ar-
bejdsmarkedet fra 2008 til 2013. 
 
D. 28. april 2015 vil den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for 
ultimo november 2013 blive offentliggjort. Det såkaldte AMR-UN-register, 
dvs. AMR uden normering, vil fremadrettet være datagrundlaget for RAS, 
hvilket medfører, at RAS bliver revideret tilbage til 2008. I maj 2015 vil RAS 
for perioden ultimo november 2008 til ultimo november 2012 blive offent-
liggjort i Statistikbanken.dk.  
 
Bemærk, at populationen i RAS fremover vil blive opgjort på samme tids-
punkt som arbejdsmarkedstilknytningen. Som konsekvens heraf vil navngiv-
ningen af RAS blive ændret, således at f.eks. opgørelsen pr. ultimo november 
2013 vil komme til at hedde RAS 2013. 
 
D. 29. maj 2015 vil statistikken over erhvervsbeskæftigelsen blive offentlig-
gjort med data for perioden 2008 til 2013. Datagrundlaget til erhvervsbe-
skæftigelsen vil også være AMR-UN, og derfor vil erhvervsbeskæftigelsen 
ligeledes blive revideret tilbage til 2008.  
 
Tidsplanen for offentliggørelse af AMR mv. er sammenfattet i nedenstående 
tabel. 
 
Offentliggørelse af AMR mv. 

Offentliggørelse Periode Dato 

Foreløbigt arbejdsmarkedsregnskab 2008-2012 25. november 2014 

Endeligt arbejdsmarkedsregnskab 2013 30. april 2015 

Endeligt arbejdsmarkedsregnskab 2008-2012 Maj 2015 

Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik Ultimo nov. 2013 28. april 2015 

Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik Ultimo nov. 2008 til ultimo nov. 2012 Maj 2015 

Erhvervsbeskæftigelsen 2008-2013 29. maj 2015 

 

I slutningen af august 2015 vil mikrodata vedrørende AMR og AMR-UN blive 
stillet til rådighed gennem Danmarks Statistiks forskerordning. 
 

Tabel 1. 


