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Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 8. december 2015 
 MZI/- 
  7. møde 
 
Til Brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik 

Referat: Møde i Brugerudvalg for 
Arbejdsmarkedsstatistik 3.12.2015 

Fra ministerier og organisationer: 
Ulla Binger, Arbejdstilsynet 
Emma Barslund Fosse, Beskæftigelsesministeriet 
Lotte Katrine Ravn, Dansk Arbejdsgiverforening 
Maja Appel, Dansk Arbejdsgiverforening 
Niels Henning Bjørn, De Økonomiske Råds Sekretariat 
Jonas Zangenberg Hansen, DREAM 
Dorthe Høgh Koch, Erhvervs- og Vækstministeriet 
Lone Ank, Finansministeriet 
Mette Langager, FTF 
Lena Larsen, Landsorganisationen i Danmark 
Gyrithe Skovbjerg Rosenlund Høeg, Skatteministeriet 
 

Fra Danmarks Statistik: 
Niels Ploug (formand), afdelingsdirektør for Personstatistik 
Steen Dahl Pedersen, kommunikationschef 
Steen Bielefeldt Pedersen, kontorchef for Privatøkonomi og Velfærd 
Sven Egmose, kontorchef for Arbejdsmarked 
Michael Søholt Drescher, Metode og Analyse 
Pernille Stender, Arbejdsmarked 
Mikkel Zimmermann (referent), Arbejdsmarked 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 

o Danmarks Statistiks arbejdsplan 2016 
o Reformprocessen i Danmarks Statistik 
o Kønsopdelt lønstatistik 
o Udvidet dækning for statistikken over ledige stillinger 
o Arbejdstidsregnskabet baseres på data fra Arbejdsmarkedsregnskabet 
o Forskeradgang til data fra Arbejdsmarkedsregnskabet 

3. Statistikken over offentligt forsørgede v/Mikkel Zimmermann (power point til 
præsentationen er tilgængelig på DST’s hjemmeside

1
.) 

4. Temapublikation: Mobilitet og ændring i løn v/Michael Drescher (power point til 
præsentationen er tilgængelig DST’s hjemmeside

1
.) 

5. Eventuelt, herunder information om at næste ordinære møde er planlagt til 
tirsdag den 22. november 2016, kl. 13-15. 

  
Niels Ploug bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Herefter var der en navne-
runde, hvor hver af de 18 mødedeltagere præsenterede sig selv helt kort.   
 

Danmarks Statistik’s arbejdsplan 2016 v/Niels Ploug 
Niels Ploug nævnte, at man meget gerne modtog kommentarer til den nuværende 
arbejdsplan for 2016. Eventuelle kommentarer er særligt velkomne inden den 8. 
december, hvor det endelig forslag til arbejdsplan 2016 forelægges Styrelsen.  
 

Som noget nyt er arbejdsplanen udarbejdet i henhold til DST’s nye strategi 2020, 
således flugter arbejdsplanen for 2016 nu med de fem indsatsområder fra Strategi 
2020. Et gennemgående tema er, at DST ønsker at analysere mere end hidtil på egne 
data, et eksempel på dette nye fokusområde gives senere under dagsordenspunkt 4. 
Lotte Katrine Ravn kvitterede med at rose arbejdsplanen, dels pga. den nye opbyg-
ning, der flugter med strategi 2020 og dels for at den er mere kortfattet end tidligere. 
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Reformprocessen i Danmarks Statistik v/Niels Ploug 
Den omfattende reformproces er fortsat i gang bl.a. med det formål at finde ressour-
cer til at foretage flere analyser af DST’s egne data, forbedre kvaliteten af data og gøre 
DST mere synlig. Pt. finder der en ombygning sted som skal resultere i færre kvadrat-
meter pr. medarbejder og dermed væsentlige besparelser i den samlede husleje.  
 

Kønsopdelt lønstatistik v/Steen Bielefeldt Petersen 
Ved mødet i november 2014 meddelte DST, at den nye 2014-lovgivning medførte 
følgende ændringer i den fremtidige kønsopdelte lønstatistik: 
1. Virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte skal lave kønsopdelt lønstatistik, 

hvis der udover mindst 10 fuldtidsansatte er mindst 3 mænd og 3 kvinder i 
virksomheden. 

2. DST sender statistik til de indberetningspligtige virksomheder – hidtil har de selv 
skullet hente statistikken hos DST. 

 

Efter regeringsskiftet i 2015 bliver der imidlertid fremsat et lovforslag, der går på at 
få fjernet 2014-ændringerne, hvorved lovgivningen rulles tilbage. Det vil sandsynlig-
vis medføre en forsinkelse af DST’s offentliggørelsesplaner samt ændringer i 
kvaliteten af den ligelønsstatistik, der efterfølgende kan sendes til virksomhederne. 
Det er dog stadig planen, at de virksomheder, der er omfattet af loven, vil modtage en 
kønsopdelt lønstatistik inden september 2016. 
 

Udvidet dækning for statistikken over ledige stillinger v/ Sven Egmose 
Der har længe været et ønske fra EU om at få udvidet den danske statistik over ledige 
stillinger med hele den offentlige sektor, da statistikken pt. kun dækker den private 
sektor. I 1. halvår af 2016 gennemfører DST derfor en pilotundersøgelse, hvor de 
ledige stillinger for den offentlige sektor søges indhentet direkte fra diverse 
hjemmesider, hvilket ventes at resultere i en totaltælling for den offentlige sektor. 
Endelig blev det meddelt, at statistikken over ledige stillinger fra og med næste 
offentliggørelse den 8. december vil indeholde sæsonkorrigerede tal. 
 

Lena Larsen spurgte om der kunne opstå problemer med EU omkring de internatio-
nale sammenligninger ved anvendelse af den foreslåede indsamlingsmetode af ledige 
stillinger for den offentlige sektor. Niels svarede, at medlemslandene for det første 
slet ikke var forpligtet til at levere ledige stillinger for den offentlige sektor, samt at 
EU’s lovgivning typisk sikrede outputharmonisering frem for inputharmonisering.  
 

Niels Henning Bjørn meddelte, at de ville fortsætte med at anvende ’Jobindeks’ frem 
for DST’s data for ledige stillinger.  
 

Gyrithe Skovbjerg Rosenlund Høeg nævnte, at DST vel til stadighed ville have en 
forskel mellem private og offentlige ledige stillinger, eftersom det for virksomheder i 
den private sektor var en vurderingssag om de har ledige stillinger, mens det for det 
offentlige kun bliver de faktisk opslåede stillinger, der medtages i statistikken. 
 

Mette Langager spurgte til muligheden for at få statistikken over ledige stillinger 
fordelt på flere forskellige baggrundsvariable. Her svarede Sven, at der ikke er nogen 
planer om at spørge virksomhederne eksplicit om ekstra baggrundsoplysninger, men 
at det jo altid er muligt at koble arbejdsstederne med baggrundsoplysninger fra DST’s 
øvrige virksomhedsstatistikker.         
 

Arbejdstidsregnskabet baseres på Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender 
Fremover vil ATR blive baseret på de nye kontinuerlige og overlapsbehandlede 
beskæftigelsesopgørelser fra AMR, hvilket ifølge den foreløbige pilotundersøgelse ser 
ud til at give et pænt kvalitetsløft til ATR. En foreløbig version af AMR for 2015 ventes 
klar til offentliggørelse i sommeren 2016. Den vil efterfølgende blive indarbejdet i 
ATR i efteråret2016. 
 

Forskeradgang til data fra Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender 
Der er nu åbnet for adgang til AMR-data via Forskningsservice. De seks år (2008-
2013) er tilgængelige både med og uden reduktion/normering til 37 timer om ugen. 
Højkvalitetsdokumentation af syv af de vigtigste variable ventes klar i starten af 2016. 
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For den detaljerede præsentation henvises der til fodnote 1. Indledningsvist blev det 
nævnt at statistikken tidligere har heddet AMFORA og PUOB, men med de seneste 
udvidelser har fået det mere retvisende navn Offentligt forsørgede 16-64-årige. Fra og 
med næste offentliggørelse den 22/12 vil det overordnede fokus dog atter være på de 
offentligt forsørgede eksklusiv SU-modtagerne. Hovedfokus i oplægget var på de 
mange justeringer af indholdet af statistikken, der til stadighed har vist sig 
nødvendige for at følge og måle de mange lovgivningsmæssige tiltag på området så 
hensigts-mæssigt som muligt. Til sidst var der en kort gennemgang af de udgivelser, 
der løbende offentliggøres på baggrund af den store mængde af mikrodata, der ligger 
til grund for statistikken over offentligt forsørgede. Her var der særlig interesse om 
den kvartalsvise bruttolangtidsledighedsstatistik, hvor man defineres som langtids-
ledig, hvis man har været ledig et år i træk – eller i hvert fald uden beskæftigelse og 
kun med korterevarende ’pauser’ fra den registrerede bruttoledighed.  
 
For den detaljerede præsentation henvises der atter til fodnote 1. Analysen er 
foretaget på baggrund af AMR. Analysen tager udgangspunkt i de ca. 159.000 
personer der mistede deres arbejde under den økonomiske krise, defineret som 
perioden fra den 1/7 2008 til den 31/12 2009. Analysen viser, at 60 pct. af 
personerne finder ny beskæftigelse, samt at 62 pct. af disse finder arbejde i en ny 
branche, og 77 pct. finder arbejde på samme færdighedsniveau, som det oprindelige 
job, de mistede under krisen. Endelig viser analysen en gennemsnitlig lønnedgang på 
4 pct. for de personer, der har fundet nyt job efter krisen, hvilket bør sammenholdes 
med, at der i samme periode har været en (mindre) generel lønstigning for de 
personer, der har beholdt deres job under krisen. Størst lønnedgang har der været for 
dem, hvis nye arbejde lå i en ny branche, på et nyt færdighedsniveau og for dem, der 
har været mere end 6 måneder om at påbegynde det nye job.  
 
Lena Larsen syntes, at det var en meget interessant analyse og spurgte ind til, om man 
havde fordelt resultaterne for de 159.000 personer på de forskellige årsager til, at de 
mistede deres job under krisen. Det havde man ikke set nærmere på i analysen.  
 

Under eventuelt nævnte Lena Larsen, at hun ville opfordre lønstatistikken til at se en 
ekstragang på de markante forskelle i lønudviklingen, når man sammenligner DST’s 
tal med DA’s, hvor sidstnævnte ligger ca. 0,5 procentpoint højere og ligeledes ifølge 
Lena har gjort det længe. Steen svarede, at man allerede havde udarbejdet en rapport 
om forskellene, men at det til stadighed kunne være et interessant emne at få 
yderligere belyst i første omgang måske på det nært forestående kontaktudvalgsmøde 
for løn- og fraværsstatistik. 
 
Næste møde i Brugerudvalget for Arbejdsmarkedsstatistik er planlagt til tirsdag 
den 22. november 2016 kl. 13-15. 

Ad 3. Statistikken over 

offentligt forsørgede 

v/Mikkel Zimmermann 

Ad 4. Temapublikation: 

Mobilitet og ændring i løn 

v/Michael Drescher  

Ad 5. Evt. og næste møde 


