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  6. møde 
 
Til Brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik 

Referat: Møde i Brugerudvalg for 
Arbejdsmarkedsstatistik 25.11.2014 

Fra ministerier og organisationer: 
Gitte Terp Henriksen, Akademikernes Centralorganisation 
Erik Bjørsted, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Jes Vilhelmsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Ulla Binger, Arbejdstilsynet 
Lotte Katrine Ravn, Dansk Arbejdsgiverforening 
Niels Henning Bjørn, De Økonomiske Råds Sekretariat 
Jan Høgelund, Det nationale Forskningscenter for Velfærd 
Jonas Zangenberg Hansen, DREAM 
Dorthe Høgh Kock, Erhvervs- og Vækstministeriet 
Mette Langager, FTF 
Lena Larsen, Landsorganisationen i Danmark 
Kenn Jacobsen 
Mette Skak-Nielsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Kasper Jørgensen, Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Fra Danmarks Statistik: 
Niels Ploug (formand), afdelingsdirektør for Personstatistik 
Sven Egmose, kontorchef for Arbejdsmarked 
Steen Bielefeldt Pedersen, kontorchef for Løn og Fravær 
Preben Etwil, kontorchef for Velfærd 
Carsten Zangenberg, kommunikationschef 
Pernille Stender, Arbejdsmarked 
Thomas Thorsen, Arbejdsmarked 
Michael Søholt Drescher, Arbejdsmarked 
Karin Holst Duer (referent), Arbejdsmarked 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 

o Danmarks Statistiks arbejdsplan 2015 
o Reformprocessen i Danmarks Statistik 
o Datasikkerhed i Danmarks Statistik 
o Fraværsstatistik 
o Kønsopdelt lønstatistik 
o NYT i nyt format 

3. Månedlig beskæftigelsesstatistik v/Thomas Thorsen 
4. Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender 
5. Livskvalitet v/Preben Etwil 
6. Evt. 
Næste møde er 24. november 2015 kl. 13-15. 
 
Niels Ploug bød velkommen og gennemgik dagsordenen.  
Power Points er tilgængelige på DST’s hjemmeside

1
. 

 
Danmarks Statistik’s arbejdsplan 2015 v/Niels Ploug 
Der er meget nyt på personstatistikområdet i arbejdsplanen for 2015. Niels Ploug 
fremhævede en ny individbaseret formuestatistik, som offentliggøres i februar 2015 
mht. boligformuer, og i sidste halvår 2015 vil en samlet formuestatistik blive 
offentliggjort. Det nøjagtige tidspunkt er ikke fastlagt, da statistikken skal baseres på 
data fra Skat, og datakvaliteten kendes endnu ikke. 
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Endvidere skal der udarbejdes statistik over folketingsvalget i 2015. 
Kommentarer til arbejdsplanen er velkomne inden 10. december, hvor forslag til 
arbejdsplan forelægges Styrelsen. 
Gitte Terp Henriksen gjorde opmærksom på, at det ud fra arbejdsplanen er vanskeligt 
at se, hvilke områder der er mulighed for at prioritere indenfor – når der tages hensyn 
til, at 2/3 af statistikkerne er bundet op på EU-forordninger og yderligere en del 
statistikker udarbejdes til i henhold til danske lovforpligtelser. Gitte Terp Henriksen 
foreslog, at der til brug for alle brugerudvalgene udarbejdes en oversigt over de 
områder/statistikker, som brugerne kan øve indflydelse på.  
Gitte Terp Henriksen foreslog at prioritere statistik om lønudviklingen på detaljerede 
niveauer i højere grad, hvilket arbejdet i Lønkommissionen viste, at der er en bred 
interesse omkring. 
Lena Larsen spurgte om muligheden for, at DST inddrager brugere, inden nye 
arbejdsmarkedsreformer indarbejdes i statistikkerne. Sven Egmose svarede, at det er 
en god ide at inddrage en bredere kreds af brugere.  
 
Reformproces i Danmarks Statistik v/Niels Ploug 
En omfattende reformproces er i gang bl.a. med det formål at finde ressourcer til at 
foretage flere analyser af DST’s data, forbedre kvaliteten af data og gøre DST mere 
synlig. 
Forskellige initiativer er igangsat, bl.a. blev et større udvalgsarbejde med deltagelse 
af medarbejdere igangsat i starten af 2014 til udredning af medarbejdernes mange 
reformforslag. Endvidere har Deloitte udarbejdet en budgetanalyse, som har 
resulteret i en række forslag, som skal behandles på Styrelsens møde 10. december.  
 
Datasikkerhed i Danmarks Statistik  v/ Niels Ploug 
DST fik i november en del omtale i medierne som følge af Rigsrevisionens kritik af 
DST’s logning, som blev offentliggjort i en rapport 12. november 2014. DST tager 
afgørelsen til efterretning og arbejder på en løsning, som skal godkendes af 
Datatilsynet og derefter implementeres i 2015. Niels Ploug pointerede, at 
medarbejdere i DST ikke kan shoppe rundt i mikrodata som de har lyst, som det har 
været nævnt i medierne, idet medarbejdere kun har adgang til de for deres 
arbejdsopgaver nødvendige data. Endvidere vurderes alle medarbejderes adgang til 
data hvert halve år. 
 
Fraværsstatistik v/Niels Ploug 
Forhandlinger med STAR har resulteret i en 5-årig kontrakt, der sikrer udarbejdelse 
af en årlig fraværsstatistik de næste 5 år. 
 
Kønsopdelt statistik v/Steen Bielefeldt Petersen 
Ultimo 2015 skal DST have etableret et system til drift af ny, kønsopdelt statistik med 
henblik på, at der kan udarbejdes kønsopdelt statistik for 2015 medio 2016. DST har 
netop underskrevet en samarbejdsaftale med Beskæftigelsesministeriet. Den nye 
kønsopdelte statistik indebærer 3 ændringer i forhold til tidligere: 
1. Virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte skal lave kønsopdelt lønstatistik – 

hidtil har grænsen været virksomheder med mindst 35 ansatte. 
2. Virksomheder er omfattet, hvis der udover mindst 10 fuldtidsansatte er mindst 3 

mænd og 3 kvinder i virksomheden – nu er grænsen mindst 10 mænd og 10 
kvinder på samme arbejdsfunktionskode, dvs. med samme 6-cifrede DISCO-kode. 

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

 
NYT i nyt format v/Carsten Zangenberg 
Fra 1.12.2014 offentliggøres NYT fra Danmarks Statistik i HTML format, hvilket giver 
brugere mange flere muligheder for fx at dele indholdet. Der vil stadig være mulighed 
for at printe i pdf-format. 
I 2014 er der åbnet op for at anvende API til Statistikbanken. Funktionaliteten 
anvendes primært af store finansielle institutioner, som hermed får meget hurtig 
adgang til nye data. 
Nærmere beskrivelse på http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken/api.aspx. 
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28.11.2014 offentliggøres Beskæftigelse for Lønmodtagere for første gang på 
månedsbasis. Månedsstatistikken er baseret på eIndkomstregistret og opgør antallet 
af lønmodtagere til forskel fra den kvartalsvise Beskæftigelse for Lønmodtagere, der 
opgør antal fuldtidsbeskæftigede. 
Den nye månedsstatistik offentliggøres på sigt ca. 52 dage efter referencemånedens 
udløb. 
Antallet af lønmodtagere er en foreløbig opgørelse, indtil tallene bliver endelige, 
samtidig med at kvartalsstatistikkens tal bliver endelige. 
 
 
Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) blev offentliggjort 25.11.2014 med foreløbige tal 
for perioden 2008-2012. Der er oprettet en emneside på DST’s hjemmeside med links 
til detaljerede tal, en tidsplan for offentliggørelse af arbejdsmarkedsregnskabet samt 
spørgsmål og svar: 
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/metode/arbejdsmarkedsregnskabet
.aspx. 
Pernille Stender fortalte bl.a. om: 
− AMR vil blive stillet til rådighed gennem forskerplacering i en timenormeret og en 

ikke-timenormeret version. Den normerede version er udarbejdet ved brug af en 
fast timenormering på 37 timer/uge, uanset om der er tale om det private eller off. 
arbejdsmarked, og uanset om der er tale om lønmodtagere eller selvstændige og 
medarbejdende ægtefæller. Det vil være muligt at identificere midlertidigt fravær 
og støttet beskæftigelse i begge versioner.  
I den ikke-timenormerede version er der foretaget harmonisering af data, der bl.a 
flytter datoer eller selekterer de korrekte bestande (selvstændige). Der er ikke 
nedskrevet timer i den ikke-normerede version. Dette vil kun blive gjort, hvis 
timerne er urealistisk høje. 

− Det ikke-normerede AMR vil blive anvendt til erhvervsbeskæftigelsen og på sigt til 
arbejdstidsregnskabet. 

− RAS vil fortsat blive offentliggjort som en november opgørelse.  
− Når AMR-tallene bliver endelige, vil der blive offentliggjort mere detaljerede 

opgørelser i fuldtidspersoner (timenormerede). Disse vil være fordelt på 
personrelaterede baggrundsvariable. På sigt vil der også blive udarbejdet 
dynamiske socioøkonomiske klassifikationer (dvs. hvor tidsaspektet inddrages) på 
det normerede AMR. Endvidere giver det timenormerede AMR større viden om 
residualgruppen (øvrige uden for arbejdsstyrken). Det vil blive overvejet, hvordan 
denne viden kan formidles bedst. 

− Datamængderne i AMR er meget store, fx fylder AMR for 2012 113 mio. rækker. 
Der arbejdes derfor på at stille data til rådighed på en måde, så de bliver 
håndterbare for brugerne. Der er søgt om midler til at udarbejde en brugervej-
ledning og til at arbejde på summering og komprimering af data til forskellig brug. 

Input fra brugere modtages meget gerne om det foreløbige AMR samt forslag til 
kommende offentliggørelser og ideer til, hvordan de store datamængder kan stilles til 
rådighed på en håndterbar måde. 
 
 
I 2015 skal en ny statistik om befolkningens livskvalitet publiceres. Statistikken 
opgøres på kommune- og regionalt niveau og opgøres på såvel objektive indikatorer 
baseret på eksisterende registerdata samt på en række subjektive indikatorer baseret 
på spørgeskemaundersøgelser. De subjektive indikatorer forventes udarbejdet på 
basis af en stikprøve på ca. 100.000. 
13 objektive indikatorer er foreløbig valgt. I processen med udvælgelse af indikatorer 
vil eksperter og potentielle brugere blive inddraget.  
Indikatorerne forventes publiceret i lighed med informationer om Danmarks kommu-
ner, se: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kommuner-paa-landkortet.aspx. 
 
 

Næste møde i Brugerudvalget for Arbejdsmarkedsstatistik er 24. november 2015 kl. 
13-15. 
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