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Af Lone Schrøder Jeppesen
Når flere kunder efterspørger samme
statistik, udvikler DST Consulting standardiserede statistikløsninger, som imødekommer tilbagevendende behov på en
hurtigere, billigere og mere effektiv måde.
Mange offentlige og private virksomheder
foruden organisationer er interesserede
i, hvordan arbejdsmarkedet udvikler
sig her og nu. De følger tendenserne i
beskæftigelsen i kommuner og brancher
og ønsker aktuelle tal som beslutningsgrundlag eller til fx medlemsundersøgelser. Traditionel beskæftigelsesstatistik er
god og meget nøjagtig, men til gengæld
må man give afkald på aktualiteten, da
tallene ofte er 1-2 år gamle. Derfor har
DST Consulting udviklet standardpro-
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dukterne „Lønmodtagerbeskæftigelse i
Kommunen“ og „Branchefordelt Lønmodtagerbeskæftigelse“. Begge produkter
indeholder beskæftigelsestal, der ikke er
mere end et kvartal gamle.
Aktuelle tal til vækstregnskabet
Standardproduktet Lønmodtagerbeskæftigelse i Kommunen indeholder detaljeret
information om, hvordan lønmodtagernes
beskæftigelse og demografi udvikler sig
i kommunen. Her får man oplysninger
om antal arbejdssteder, antal lønmodtagere og fuldtidsbeskæftigede foruden
den samlede lønsum fordelt på geografi,
branche, sektor og demografi. Tallene kan
fx bruges til at måle effekten af kommunale indsatser på erhvervs-, beskæftigelses-, og integrationsområdet.
Hillerød Kommune er en af de kommuner,
der har valgt standardproduktet Lønmodtagerbeskæftigelse i Kommunen for at få
de nyeste tal kvartalsvis. Den nordsjællandske kommune offentliggør hvert år
et vækstregnskab. Hidtil har tallene for
beskæftigelsen været baseret på to år
gamle tal. Sidste år efterspurgte kommunalpolitikerne nyere tal, og det får de nu.

- Standardproduktet er helt klart noget, vi
kan bruge. Vi kan løbende se, om beskæftigelsen går op eller ned. Nu matcher
tallene den virkelige verden uden for
rådhuset. Ved at kunne følge beskæftigelsen tættere er det muligt at reagere
hurtigere på udsving. Vores samarbejdspartnere og ikke mindst erhvervslivet ser
derfor positivt på, at vi kan komme med
aktuelle tal. Det er en kæmpe fordel, at vi
kan få data relativt hurtigt, og at det ikke
er superdyrt, siger udviklingskonsulent
Sabrina Spangsdorf i Kultur & Udvikling
hos Hillerød Kommune, der får tal for
beskæftigelsen både i kommunen og på
landsplan, så det er muligt at sammenligne udviklingen.
Vigtigt redskab i arbejdsmarkedsindsatsen
Slagelse Kommune har også valgt at
abonnere på standardproduktet Lønmodtagerbeskæftigelse i Kommunen
for at få nye tal for beskæftigelsen en
gang i kvartalet. Tallene bruges i kommunens nøgletalsrapport til politikerne
og indgår desuden som et vigtigt redskab
i arbejdsmarkedsindsatsen. Det giver
større indblik i, hvordan udviklingen er i
beskæftigelsen, og om kommunens stra-

- Hidtil har vi benyttet traditionel statistik,
som sikkert er meget valid, men også meget forældet. Før fik vi også lavet specialrapporter, som var meget dyre. Fordelen
ved et standardprodukt er, at det er ret
billigt. Og nu får vi en mere rettidig statistik.
Det er umiddelbart nemt at gå til tallene og
omsætte dem til grafer og tabeller, frem-

Nu matcher tallene den
virkelige verden...
Ved at kunne følge beskæftigelsen tættere er
det muligt at reagere
hurtigere på udsving.
hæver økonomichef Anders Bjældager fra
Center for Økonomi i Slagelse Kommune.
Et mere nuanceret billede af brancher
For Finansforbundet er det vigtigt at
holde øje med beskæftigelsen og lønudviklingen i de enkelte underbrancher i fi-

nanssektoren. Fagforeningen fik tidligere
lavet en særkørsel fire gange om året,
men har nu byttet den ud med Branchefordelt Lønmodtagerbeskæftigelse.
- Vi får de samme informationer og meget
mere til og kan detaljeret følge udviklingen
løbende. Det er interessant at se på uddannelsesbaggrund og kompetenceniveau
foruden aldersfordeling inden for den
finansielle sektor og sammenligne med
brancher generelt. Vi fik tilpasset statistikken en smule, for vi ville gerne kunne gå et
par år længere tilbage. Dialogen med DST
Consulting om det har været rigtig god,
Fortsætter på side 10

FAKTA 2

Kommuner, private virksomheder og
organisationer har ofte brug for helt
aktuelle beskæftigelsestal på specifikke
områder og persongrupper for at følge
udviklingen i beskæftigelsen. Nu har
DST Consulting udviklet to nye standardprodukter, der imødekommer kundernes
behov for statistik for beskæftigelsen på
en hurtig, billig og effektiv måde.

tegiske tiltag på beskæftigelsesområdet
også udmønter sig i flere arbejdspladser.
Tallene giver en indikation af, om der er
områder, hvor kommunen skal sætte nye
erhvervstiltag i gang med henblik på at
skabe nye arbejdspladser.

#

NYE PRODUKTER GIVER HURTIGERE
TAL FOR BESKÆFTIGELSE

Eksempel på beskæftigelsestal fra BFL:
Antal lønmodtagere inden for information og kommunikation i København og Aarhus
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siger økonom i Finansforbundet Klaus
Mosekjær Madsen.

ceniveau, er der ikke den store forskel
sammenlignet med fx it-branchen.

Standardproduktet Branchefordelt Lønmodtagerbeskæftigelse giver detaljeret
information om lønmodtagernes beskæftigelse og demografi i bestemte brancher
eller branchegrupper. Den indeholder bl.a.
oplysninger om antallet af arbejdspladser,
lønmodtagere og personer i fuldtidsjob.
Endvidere viser statistikken den samlede
lønsum fordelt på både branche, sektor og
demografi.

Sammensat på andre måder
I udviklingen af standardprodukter lægger
DST Consulting stor vægt på, at statistikken er nem at gå til. Data skal være let
forståelige, uanset om man er talknuser
eller typen, der let drukner i et Excel-ark.
Standardprodukter er baseret på eksisterende statistiske grunddata, men som
sammensættes på andre måder end den
offentlige tilgængelige statistik.

Hos Finansforbundet er tallene med til at
skabe et mere nuanceret billede af fx lønniveauet i den finansielle branche. Det er
en udbredt opfattelse, at medarbejdere i
pengeinstitutter og realkreditinstitutter er
meget højtlønnede. Men tager man højde
for uddannelsesbaggrund og kompeten-

Et standardprodukt imødekommer dog
ikke ethvert behov, Både Lønmodtagerbeskæftigelse i Kommunen og Branchefordelt
Lønmodtagerbeskæftigelse tager udgangspunkt i registret Beskæftigelse for Lønmodtagere i Danmarks Statistiks statistikbank.
De leverer dog kun tal for lønmodtagerbe-

skæftigelsen og indeholder ikke data for
hele beskæftigelsen. De mest fyldestgørende beskæftigelsestal findes i den registerbaserede arbejdsstyrke RAS, men her er de
nyeste tal halvandet år gamle.
Hvis et standardprodukt ikke opfylder kundens behov, er det dog ofte muligt at få tilpasset det som en skræddersyet løsning.
At få sammensat data efter specifikke
behov tager dog længere tid og er dyrere.
- Kunderne kan købe standardprodukter
med et ekstra tvist, hvor vi sætter en ekstra
variabel på, så standardproduktet tilpasses et bestemt behov. Vi gør en dyd ud af at
rådgive kunderne ud fra deres databehov,
budget og tidshorisont, siger fuldmægtig
hos DST Consulting Ulla Holten Seidelin. n
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