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Historiske milepæle
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Lidt overset statistik, med udvidet indhold og nye navne: 

1994 – AMFORA-statistikken 

2001 – Udvidet med fleks- og skånejobs, derefter omdøbt til PUOB 

2007 – Udvidet med sygedagpenge, barselsdagpenge, passiv 

kontanthjælp og førtidspension, derefter omdøbt til OF-statistikken

2008 og frem – Udvidet med SU-modtagerne, fortsat ‘diskussion’ om 

OF-totalen

2014 of frem - Sammen med beskæftigelsen en afgørende del af 

Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR)



� Data primært fra STyrelsen for Arbejdsmarkedet og 
Rekruttering (STAR) og kommunerne

� Løbende dialog med STAR om datakvalitet og 
lovgivningsmæssige ændringer, der har indflydelse 
på hvilke ordninger der bør indgå og hvorledes   
(eks. Kontanthjælpsreform og Dagpengereform)

Datakilderne
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Statistikken over ‘OF 16-64-årige’ omfattede 
1.095.000 fuldtidsmodtagere i 2014
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SU-modtagere  319 266

Nettoledige  105 926

Vejledning og opkvalificering  38 541

Støttet beskæftigelse  93 085

Barselsdagpenge  44 542

Førtidspension  223 045

Efterløn  89 598

Sygedagpenge  56 467

Andre ydelser  124 961



Offentligt Forsørgede, 16-64-årige i alt,  har 
haft en meget stabil udvikling 2008-2014…
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� Ofte revisioner (om muligt) helt tilbage til 2007/2008 
med samtidige rettelser i statistikbanken:

� Juni-2015, ved offentliggørelsen af 1. kvartal 2015
� Egentlige fuldtidstal for personer på syge- og barsels-

dagpenge, hvilket har medført lavere niveauer (8.000-9.000 
pr. ordning) (1/1 2007)

� Ændret prioritering (3.000-4.000 færre fleksjob) (1/1 2007)
� Medtagelse af jobafklaringsforløb (1/7 2014) 
� Medtagelse af syge (ikke-ledige) dagpengemodtagere, pt. 

sammen med sygedagpengemodtagerne (1/1 2015)

OF-mikrodata er derimod yderst 
‘levende’ 
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� Juni-2014, ved offentliggørelsen af 1. kvartal 2014
� Medtagelse af SU-modtagere (1/1 2008) 
� Medtagelse af personer i jobrotation  (1/1 2011)
� Medtagelse af ressourceforløb (1/1 2013)
� Medt. af nytteindsats og arbejdsmarkedsydelse (1/1 2014) 

� Juni-2013, ved offentliggørelse af 1. kvartal 2013
� Sikring af, at der altid er en korrekt ydelse bag aktiveringen, 

eks. dagpenge, kontanthjælp eller løn (1/1 2007)
� Medtagelse af modtagere på fleksydelse (1/1 2008)
� Sektorkode til personer i støttet besk. med løn (1/1 2008)
� Medtagelse af særlig uddannelsesydelse (1/1 2013)

OF-mikrodata er derimod yderst 
‘levende’ (fortsat)
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� Månedlig registerbaseret bruttoledighedsstatistik
� Kvartalsvis statistik over Offentligt Forsørgede,      

16-64-årige
� Kvartalsvis langtidsledighedsstatistik med 

inddragelse af BFL
� Temaartikler på ad hoc-basis, gerne som input til den 

offentlige debat – eks. de offentligt forsørgedes 
herkomst og uddannelsesmæssige baggrund

� Årligt LMP-udtræk til Eurostat/Kommissionen/OECD

Offentliggjorte statistikker p.b.a. OF
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