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� At opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i 
fuldtidspersoner

� Fordi: Disse oplysninger findes endnu ikke i et logisk 
konsistent system. Lægges de enkeltstående statistikker 
sammen, vil der være overlap og andre inkonsistenser. 
Det vil ex. betyde, at arbejdsstyrken opgjort i 
fuldtidspersoner vil være for stor

Formål med AMR
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� At udvikle forløbsbaseret statistik med oplysninger om 
befolkningens bevægelser på arbejdsmarkedet

� Fordi: Det vil muliggøre et utal af dynamiske analyser, 
ex. overgange mellem aktivering og beskæftigelse, 
uddannelse og beskæftigelse, analyser af 
tilbagetrækningsmønstre, dynamiske klassifikationer 
af befolkningen

Formål med AMR
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� Et forløbsbaseret/longitudinelt statistiksystem

� Opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet  

� Reference periode:

- På vilkårlige tidspunkter (status)

- For en tidsperiode (fuldtidspersoner eller som gennemsnit)

� Enheder:

� Arbejdsmarkedstilstande (flere samtidige tilstande er muligt)

� Personer

� Arbejdssteder

Opgøres med og uden timenorm på 37 timer om ugen

Statistisk indhold af AMR

4



Datagrundlag
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Statistikregister 
for Arbejdsmar-
kedsregnskabet

Kildedatabase Overlaps-
behandling

Overlaps-
behandlede 
data

Midlertidigt fravær: 
Barsels og sygedag-
pengestatistikken

Ledige aktiverede mv.: 
Offentligt forsørgede

Lønmodtagere:
eIndkomst for 
lønmodtagere

Selvstændige: 
Erhvervsregistret, Ind-
komststatistikken mv.

Medarbejdende 
ægtefæller: Indkomst-
statistikken

Personer under 
uddannelse: 
Udd. statistikken



� Følgende ændringer er mulige:

� Ændre start- og slutdatoer på en tilstand

� Slette tilstande

� Ændre (typisk reducere) antallet af timer i en tilstand

� Oprette tilstande

Metode - regelspecifikation
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� Kildedata er etableret, men der arbejdes stadig med 
mindre modifikationer

� Regelmotoren fungerer og er under grundig test

� Analyser af data med henblik på at opstille regler er i 
gang 

Status
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� Regelspecifikation 2013, fokus på:

� Selvstændige

� Personer i støttet beskæftigelse

� Modtagere af barsels- og sygedagpenge

Status
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Planer

� Offentliggørelse ult. 2014 af befolkningens tilknytning 
til arbejdsmarked i fuldtidspersoner perioden 2008-
2012 

� Offentliggørelse af RAS på AMR-datagrundlag primo 
2015

� Offentliggørelse af flow-baseret statistik primo 2015
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