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Oversigt over meddelelsespunkter 

1. Arbejdskraftmangel i konjunkturbarometrene  

2. Ejendomssalg - undersøgelse af beregningsmetoden for foreløbige prisindeks 

3. Partnerskab om Finansministeriets MAKRO-model 

4. Den nye ferielovs betydning for beskæftigelses- og ledighedsstatistikken  

1. Arbejdskraftmangel i konjunkturbarometrene  

I konjunkturbarometrene for industri, bygge og anlæg samt serviceerhverv spør-

ger vi, om der er faktorer, der begrænser virksomhedernes produktionen. Her 

kan virksomhederne afkrydse svarmuligheder, hvor mangel på arbejdskraft er 

en af dem. Virksomhederne vægtes efter beskæftigelse, så fortolkningen af ande-

lene er i forhold til den samlede beskæftigelse. Det giver os altså et kvalitativt 

billede af, hvor mange virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft, men 

omfanget og manglens natur i øvrigt, ved vi ikke meget om. Nogle få virksomhe-

der skriver i deres bemærkning til os, hvad de mener med deres afkrydsning, 

men det er ikke noget, der giver os et dækkende billede af, hvilken betydning 

mangel på arbejdskraft har, eller hvad der er gjort for at imødekomme den. 

 

Det vi dog har mulighed for, er at lave en nærmere undersøgelse af, hvordan 

virksomheder, der fx over længere tid har meldt om mangel på arbejdskraft ser 

på den fremtidige udvikling i deres omsætning sammenlignet med virksomheder 

der ikke oplever mangel på arbejdskraft. Det siger dog ikke nødvendigvis noget 

om kausaliteten og vil desuden kun give et bud på om andelene, der forventer 

udvikling eller stagnation er forskellige blandt grupperne.  

 

Vi har på foranledning af EU igangsat en undersøgelse af arbejdskrafthamstring 

ud fra tallene i konjunkturbarometrene, der munder ud i en indikator. Denne 

indikator samler virksomheder, der forventer faldende produktion, men uæn-

dret eller stigende beskæftigelse. En undersøgelse af denne indikators udvikling 

over tid kan således give et billede af om arbejdskraft ophober sig bestemte ste-

der uden at føre til øget produktion. 

2. Ejendomssalg - undersøgelse af beregningsmetoden for fore-
løbige prisindeks  

I forbindelse med offentliggørelsen af tal 31. januar 2022 for november 2021, 

blev prisudviklingen for enfamiliehuse på landsplan revideret fra stigning til fald 

for de foregående tre måneder (august, september og oktober) i forhold til of-

fentliggørelsen 7. januar 2022. Fx blev prisudviklingen fra september til oktober 

i første omgang estimeret til 0,3 pct., mens den ved offentliggørelsen 31. januar 

blev nedrevideret til minus 0,2 pct., og ved offentliggørelsen den 28. februar 

2022 opjusteres til 0,7 pct. 

 

https://www.dst.dk/nyt/32892
https://www.dst.dk/nyt/32891
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På baggrund af de seneste revisioner af prisudviklingen for enfamiliehuse vil 

Danmarks Statistik i løbet af 2022 igangsætte en undersøgelse, der har til formål 

at undersøge om den nuværende særlige beregningsmetode for de foreløbige 

prisudviklinger er den mest optimale ved at undersøge alternative metoder. 

 

I juli 2021 udgav Danmarks Statistik en analyse: Pålideligheden af de foreløbige 

tal for boligprisudviklingen. Af analysens hovedkonklusioner fremgik det blandt 

andet, hvilke størrelsesordener statistikkens revisioner kan forventes at have, og 

i den sammenhæng er de seneste revisioner ikke ekstraordinært store. 

Ejendomssalgsstatistikken opgør udviklingen i boligpriserne på basis af data fra 

det elektroniske tinglysningssystem, hvor der er en vis forsinkelse i forhold til 

købsaftaledatoen. For at sikre aktuel viden offentliggøres de første tal for pris-

udviklingen inden alle ejendomshandler i en given periode er blevet registreret. 

Man vil aldrig kunne forvente, at der slet ingen afvigelse er mellem de foreløbige 

og endelige tal, men hvis afvigelsen bliver for markant, vil det begrænse nytten 

af de foreløbige tal.  

3. Partnerskab om Finansministeriets MAKRO-model 

I forbindelse med at projektet om Finansministeriets økonomiske model MA-

KRO overgår til en implementeringsfase er der etableret et partnerskab mellem 

MAKRO-gruppen i DREAM, modelgruppen i Danmarks Statistik og Finansmi-

nisteriet. Implementeringsfasen planlægges at pågå i årene 2022-2024. 
 

Formålet med partnerskabet er at sikre en succesfuld implementering af MA-

KRO-modellen i Finansministeriet og at skabe rammerne for sikker og effektiv 

drift, vedligehold og videreudvikling af Finansministeriets modeller. Dette for-

udsætter et tæt og velfungerende samarbejde mellem de tre parter. 

 

MAKRO-modellen har tilknyttet en bestyrelse, som har ansvar for at prioritere 

og vedtage arbejdsplaner samt løbende vurdere målopfyldelsen. ADAM har en 

tilsvarende bestyrelse. Begge bestyrelser prioriterer samarbejdet om implemen-

tering af MAKRO. Samtidig vil ADAM fortsat skulle vedligeholdes og udvikles i 

implementeringsfasen, og ADAMs databank indgår i datagrundlaget for begge 

modeller. 

 

Partnerskabets indsats koordineres i en fælles styregruppe med repræsentanter 

fra de tre parter. 

 

Læs nærmere om partnerskabet her https://dreamgruppen.dk/me-

dia/12362/slides9dec2021_finansministeriet_makroprojektet.pdf. 

 4. Den nye ferielovs betydning for beskæftigelses- og ledig-
hedsstatistikken 

Den 1. september 2020 fik den nye ferielov fuld virkning efter en overgangsperi-

ode. Herunder gennemgås forholdene for lønmodtagerstatistikken og ledigheds-

statistikken. 

Beskæftigelse for lønmodtagere (BfL) 

Timelønnede 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=46223
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=46223
https://dreamgruppen.dk/media/12362/slides9dec2021_finansministeriet_makroprojektet.pdf
https://dreamgruppen.dk/media/12362/slides9dec2021_finansministeriet_makroprojektet.pdf
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For timelønnede og andre lønmodtagere, der optjener feriepenge, blev feriepen-

gene efter den gamle ferielov beskattet og blev tidsmæssigt registreret i eInd-

komstregistret (eIR) ifm. optjeningen. Men udbetalingen af pengene indgik ikke 

i eIndkomst-oplysningerne.  

 

Når det er aftalt i en overenskomst, kan arbejdsgivere med den nye ferielovgiv-

ning i stedet vælge, at feriepengene først registreres og beskattes ved udbetaling 

(bruttoordning). Efter de nuværende kriterier i eIR betyder det for lønmodta-

gere, der er omfattet af bruttoordningen, at de udbetalte feriepenge indgår i løn-

nen ved afholdelse (udbetaling), og at der derfor er registreret et job ved udbe-

talingen – også selv om ansættelsesforholdet er ophørt. 

 

Det er naturligvis uhensigtsmæssigt, at lønbeløb og job kan indgå forskelligt i 

statistikken afhængig af ordning, og den korrekte statistiske metode er at perio-

disere feriepengene efter optjeningstidspunkt. Derfor arbejder DST på at ændre 

i kriterierne i eIR, der er den primære kilde til beskæftigelsesstatistikken, så: 

 feriepenge altid indgår ved optjening  

 der ikke beregnes job på baggrund af feriepenge relateret til ophørte ansæt-

telsesforhold. 

 

Indtil indarbejdelsen af de nye kriterier er gennemført, fjerner DST en række job, 

hvor der med stor sikkerhed er tale om feriepengeudbetalinger ifm. ophørte an-

sættelsesforhold, og samtidig omperiodiseres feriepengene under bruttoordnin-

gen i arbejdstidsregnskabet. Vurderingen er, at de fleste af de pågældende (op-

hørte) jobs på den måde er fjernet manuelt, og at statistikken i forhold til de 

timelønnede derfor er retvisende. Den blivende løsning forventes implementeret 

i løbet af foråret 2022. 

 

Funktionærer 

Funktionærer har efter den nye ferielov ret til betalt ferie fra en arbejdsgiver fra 

ansættelsens begyndelse. Det er en ændring ift. den gamle lov, hvor ferie lå i det 

første år (ferieafholdelsesår) efter det første ferieoptjeningsår.  

 

Det betyder, at der i mindre omfang end tidligere fratrækkes løntimer for selv-

betalt ferie, og dermed er antallet af betalte timer – og dermed antal fuldtidsbe-

skæftigede – varigt højere end før september 2020. Da fradrag i løntimer ikke 

kan udskilles i eIndkomst, kan omfanget kun skønnes indirekte. DSTs skøn sva-

rer til, at det nuværende niveau for fuldtidsbeskæftigelsen ligger 10.000–30.000 

højere end før 1. september 2020 (0,4–1,3 pct.). 

 

For fratrædende funktionærer kan der gælde problematikker under bruttoord-

ningen, som ligner dem for timelønnede. Disse vil ligesom for de timelønnede 

blive løst ved ændringer i kriterierne i eIR. 

Bruttoledige 

Den nye ferielov har haft en vis indvirkning på den månedlige udvikling i den 

registerbaserede ledighed (bruttoledigheden). Dette skyldes først og fremmest, 

at ledige, der går på ferie, i høj grad registreres med pauser i deres ledighedsfor-

løb i deres ferieperioder. Dette er i overensstemmelse med ILO-definitionen på 

ledighed, ifølge hvilken man skal være aktivt jobsøgende samt stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet for at blive defineret som ledig. 
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Som følge af overgangen til den nye ferielov pr. 1. september 2020, var mulighe-

derne for at have ferie til rådighed til afholdelse (herunder feriedagpenge) i de 

næstfølgende måneder minimal, hvilket resulterede i en mindre overvurdering 

af bruttoledigheden for de følgende 12 måneder, da dagpengemodtagerne oftere 

end i de foregående år fortsatte på dagpenge og dermed som ledige i de perioder, 

hvor de tidligere havde holdt pauser fra ledigheden, som følge af ferieafholdelse. 

Denne overvurdering af ledigheden har været størst for de måneder i løbet af 

årsperioden startende i september-2020, hvor man typisk vælger at afholde fe-

rie, især april, juli og august. 

 

En anden og varig effekt på udviklingen i bruttoledigheden af den ændrede fe-

rielovgivning, er forskydningen af ferieåret fra 1. maj-30. april til 1. januar- 31. 

december. Dette har medført et ændret feriemønster fra og med 2021, hvor even-

tuel restferie går fra fortrinsvis at blive afholdt i april til fortrinsvis at blive af-

holdt i december. Pt. har dette fænomen helt konkret haft betydning for den se-

neste udvikling i den sæsonkorrigerede månedlige bruttoledighed. Efter en læn-

gere periode med månedlige sæsonkorrigerede fald på ca. 5.000 måned efter 

måned til og med november 2021, faldt ledigheden med 9.000 fra november til 

december 2021, hvilket blev efterfulgt af en stigning på 5.000 i ledigheden fra 

december 2021 til januar 2022. Disse to månedsændringer havde uden tvivl væ-

ret mere ens, hvis ikke december 2021, grundet forskydningen af ferieåret inde-

holdt ekstraordinært få bruttoledige som følge af den øgede ferieafholdelse i 

denne måned. 

 

  


